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Hitleris smerkia
Lietuvą

Nors 18 valstybių jau pasmerkė

Nurem-

keltuve.

Japonas pateko 
tarptautinin teisman

[eryboms
arbo^dų;

Pietvakarių 
•—60 čiabu-

Vienas nušautas, 3 
sužeisti kovoj su 

streiklaužiais

Išteisino Minneapo 
lis policiją dėl nušo 

vhno 2 žmonių

LONDONAS, rūgs. 15. —An
glija koncentruoja Viduržemio 
juroje didžiausj karo laivynų.

GENEVA, rug.s 15
Italiją ir pasižadėjo laikytis tautų sąjungos statuto, kuris nu
mato baudimą puolikų, Italija vistiek pranešė tautų sąjungos 
susirinkimui, kad ji nedarys jokio kompromiso su Abisinija ir 
kad ji, Italija, yra pairyžusi kariauti su kiekviena kita valsty
be, kuri bandys pastoti jai kelią ir bandys sutrukdyti Abisini
jos pasigrobimą.

* Daugelis mano, kad tas nulemia Italijos pasitraukimą iš 
tautų sąjungos. Tečiaus francuzai, kurie gal geriausia pažysta 
italus, mano, kad tai veikiausia yra paprastas Mussolini blofas 
ir kad jis ilgainiui nusileis tautų sąjungai.

Bet vistiek Italija pastaromis dienomis žymiai padidino 
kareivių siuntimą j Afriką.

Amerikos jurininkas 
pateko kalėjimai! 

Vokietijoj

EAST ST. LOUIS, Dl., rūgs. 
18.—Trys vietos jaunuoliai li
ko užmušti Pennsylvania paša- 
žierinio traukinio.

The First and Greatėst Lithuanian Daily in America

Jungi. Valstijos atsi
prašė dėl teisėjo 
paniekinimo nacių

Nors 18 valstybių pasmerkė Italiją, ji vis 
tiek atsisako priimti bet kokius kompro

misus ir taikintis su Abisinija

HAMBURG, rūgs. 15. — 
Amerikos jurininkAs William 
Gili, 21 m., iš Neponset, Mass., 

,buvęs iždo sekretorius I liko nuteistas vienam mėnesiui

LONGMONT, Gol., rūgs. 15. 
— Trys vieškelio darbininkai 
liko užmušti it aštuoni sužeis
ti dinamito .eksplozijoj, kuri 
nuplėšė dalį didelės uolos.

Prailgintos iki ateinančio sek 
4n4dienio, einant

atstovai 
valdžiai 

kad

YORK, r. 15. — Du 
surišo aktorę June 
ir jos tarnaitę ir at- 

brangmenimis ir

vyriausybės narių, 
Vokietijos ir Lietuvos 

numato paskyrimą 
komisijos spręsti at-

WAS|iINGTON, rūgs. 15.— 
Valstybes sekretorius Hull pa
siuntė Vokietijos charge d’af- 
faires trumpą notą, kurioj iš
reiškė valdžios apgailavimą dėl 
New Yorko teisėjo Louis Brods- 
ky įleidimo nacių ir Vokietijos 
vėliavos, pavadinant Vokietijos 
vėliavą piratų vėliava, o naciz
mą—gryžimą į barbarizmą. Bet 
kartu pareiškė, kad federalinė 
valdžia nieko negali daryti, nes 
teisėjas nėta jos žinioj.

Tečiaus Hull išleido aštrų pa
barimą teisėjui, kad jis nebū
damas atsakomingas už ryšius 
su kitomis valstybėmis, drysta 
savo nuosprendy taip atsiliepti 
apie valstybę, su kuria Amerika 
palaiko

LUDERLlftZ, 
Afrikoj, rūgs. 15 
vių negrų laivų krovėjų atsi
sakė iškrauti atplaukusį italų 
lavą, Tik kada jiems prigrū
mota areštu, didžiuma jų suti
ko sugryšti į darbą. Vadai bet
gi liko areštuoti.

(ši kolonija pirmiau priklau
sė Vokietijai. Bet dabar >ji yra 
valdoma Pietų Afrikos Unijos, 
sulig tautų sąjungos manda-

Rogers pradėjęs bartis su 
Evelyna dėl savo šunų. Jis la
bai grubi joniškai su ja kalbė
jęs. Ji prašiusi šoferio pasko
linti jai penkis dolerius, kad ji 
galėtų sugryžti į New Yorką. 
Bet šoferis jai pinigų nedavęs.

Evelyna bandė telefonu pa
šaukti savo motiną New Yorke. 
Bet pasigėręs Rogers už tai 
užpykęs ir net telefono vielas 
išrovęs iš sienos.

NEW 
plėšikai 
Knight 
ėmė $5,000 
$50 pinigais.

tybės vistiek nenori duoti jam 
kokią nors priežastį iškelti nau
jus kivirčius ir taip neramioj 
Europoj.

Pasak 
1925 m. 
sutartas 
maišytos 
ėmimą balsavimo teisės Lietu
vos vokiečiams ir todėl jei Vo
kietija turi kokį skundą, tai jai 
nėra reikalo stvertis grūmoji
mų, ar ginklo, nes sutartis nu
rodo kokios procedūros Vokie
tija turi laikytis.

BOSTON, Mass., rūgs. 15*— 
Keturi beveik visai akli vaikai 
aklųjų prieglaudoj, užaugino 80 
tonų 26 
tektinai 
glaudą.

3 darbininkai žuvo 
.eksplozijoj

Ar ji buvo nušauta, ar nusi
žudė?
Tą klausimą turi išrišti Penn- 

sylvanijos ir New Yorko poli
cija;

Jaunutė dainininkė panelę 
Eveįyn Hoey buvo svečiuose 
pas milionierių H. Ę. Rogersą 
jo farmoje ties Downingtown, 
Pa. Tas Rogers yra paveldėjęs 
savo tėvo milionus. Jo tėvas 
buvo vienas iš įsteigėjų Stan
dard Oil kompanijos.

Rogerso farmoje ėjo didelis 
girtuokliavimas. Rogers buvo 
labiausia pasigėręs. Tarp kelių 
vyrų panelė Evelyna buvo tik 
viena moteriškė.

Chicagai ir apielinkei tedera- 
lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę, maža permaina 
temperatūroje.

Saulė teka 6:30, leidžiasi 7.

Klaipėdos statuto signatorai reikalauja 
teisingų rinkimų Klaipėdoj, kad vokie
čiai negalėtų skųstis ir pulti Lietuvą

SOFIJA, rūgs. 16.—Bulgari
jos valdžia pradėjo masinę me
džioklę komunistų pietvakari
nėj Bulgarijoj ir daugelį įtaria
mų komunistų areštavo. Ko
munistai buk ruošėsi iššaukti 
sukilimą Makedonijoj.

natorius William G. McAdoo, 
71 m 
prez. Wilsono laikais, vakar sa-Į kalėj iman už atsiliepimą pa- 
vo žento namuose apsivedė su žeminančiai apie Hitlerį ir už 
p-le Doris I. Cross, 26 m. slau- švilpavimą “Internacionalo”. Jis 
ge. Abu jie yra califomiečiai. I buvo suimtas

GiENEV A, rūgs. 15.— Nors 
Japonija ir yra pasitraukusi iŠ 
tautų sąjungos dėl pasmerki
mo Japonijos pasigrobimo Man- 
žurijos, vistiek tautų sąjungos 
taryba ir susirinkimas buvusį 
Japonijos ambasadorių Franci- 
joj Nagaoka išrinko nariu tarp
tautinio teisingumo teismo, vie
ton mirusio kito japono teisė-

VARŠAVA, rūgs. 15. — 
savoje laukiama didelių 
mainų Lenkijos valdžioje, 
džios oficialiuose rateliuose kal
bama, kad prezidentas Ignas 
Moscicki (sakoma, lietuvis) re
zignuos. Jis prezidento parei
gas eina nuo 1926 m. Manoma, 
kad jo vietą užims gen. Kazys 
Sosnowski, antras Lenkijos ar* 
mijos komanduotojaš. Jis bus 
pirmas prezidentas išrinktas su
lig naujos Lenkijos konstitu
cijos.

Taipjau tikimąsi, kad rezig
nuos ir premieras pulk; Walery 
Slawek. Vakar jis turėjo ilgą 
pasitarimą su prezidentu Mos- 
čickiu.i?

Slaweko Vietą, tikimąsi, už
ims pulk. Aleksandras Prystor 
(Lietuvos dvarininkas), kuris 
padarys kelis pakeitimus kabi
nete*

Reorganizavimas Lenkijos 
.valdžios* -ijuf. pądarytas(?pasėkoj 
pereito -.sekmadienio parlamėii 
to rinkimų, kuriuose nė viena 
opozicijos partija nedaylvavo, o 
ir išviso žmonės nerodė jokio 
susidomėjimo tais rinkimais.

Reorganizuojant valdžią bus 
bandoma sustiprinti armijos 
įtaką valdžioje ir taipgi yra 
pralaimėjimas PilsUdskio legio- 

kurie valdė Lenkiją 
Pilsudskio

Italija nori vien 
karo

rūšių daržovių — už-r 
išmaitinti visą prie-

DETROIT, Mich., r. 15. — 
Lakūnas Sam Sague iš Cleve- 
land, skaudžiai apdegė, kai ban
dydamas nusileisti audringa
me ore, neteko kontrolės ir 
trenkė į stovėjusį tuščią lėktu
vą. Abu lėktuvai sudegė. ,

Anglija koncentrųo 
ja laivyną Vidur

žemio juroje .

MINNEAPOLIS, Minn., riįgs. 
15.—Grand jury, kuris tyrinėjo 
policijos puolimą streikierių 
prie Flour City Ornamentai 
Iron Co. dirbtuvės, laike kurio 
du pašaliečiai žmonės liko nu«- 
šauti, o apie 30 žmonių liko 
sužeista, nerado policijos kaltės 
dėl įvykusio susirėmimo ir po-> 
liciją išteisino. /

Meras Latimer tuoj po tg 
paskelbė, kad jis rekomenduos 
miesto tarybai pasamdyti 200 
naujų policistų, kad galima bu- 

i tų atleisti tuos senuosius poli- 
cisttfs, kurie yra palinkę var
toti kumštį, buožę, ar ginklą, 
vieton proto.

Var 
per 
Vai

Laukiama didelių permainų 
Lenkijos diktatoriškoje val
džioje. Prezidentu • liks gal 
gen. Sosnowski

HITLERIS SAVO “REICHSTAGE” AŠTRIAI PASMERK® 
LIETUVĄ

BEARSTOWN, Pa., rūgs. 15 
—Doris Langdon, 11 m., nuo
latos sirgdavo šalčiu. Bet da 
bar ji kosėdama iškosėjo spil- 
kūtę, kurią buvo prarijusi ke
turi metai atgal. Ir šaltis tuo 
jaus išnyko.

pa
sakė, kad jis nesupranta kaip 
ji galėjo nusišauti. Mergaitės 
tėvas, skubiai atvykęs iš New 
Yorko, netiki, kad ji butų nu
sišovusi, ir reikalauja pilno 
kvotimo.

Milionierius Rogers yra su
imtas, bet jo, advokatai sten
giasi jį paliuosuoti kuogreičiau- 
sia. ' .

ROME, Ga., rūgs. 15.— Tarp 
streikierių ir Rome Stove and 
Range Co. streiklaužių įvyko 
smarkus susirėmimas, kuriame 
buvo panaudoti ir ginklai.

Pasėkoj susirėmimo vienas 
streiklaužių liko užmuštas ii 
trys žmonės sužeisti.

Du žmonės liko areštuoti už 
sulaužymą teismo draudimo pi- 
kietuoti dirbtuvę, o 5 suimti už 
šaudymą. . Visi paliuosuoti už 
kauciją.

Streikieriai ypač pasipiktino 
kompanijojs importavimu iš ki
tų miestų streiklaužių. Nušau
tasis streiklaužig įrgi buvo at 
vežtas iš Cleveland, Tenn. Jfs 
buvo vežamas į darbą taksika

NUŠAUTA AR NUSIŽUDĖ?
Jaunutė aktorė neteko gyvasties pasileidusio

V milionieriaus namuose \ ‘

Tada panelė Evelyna nubė
gusi į savo kambarį. Ar kiti 
bėgo paskui jos nežinia. Bet 
sako neužilgo pasigirdęs šūvis. 
Tada vyrai nubėgę į jos kam
barį ir radę ją negyvą —-'per
šautą.

Norėta gauti daktarą, beit 
daktaras atsisakęs važinėti. 
Tada buvo pašaukta policija.

Atvažiavusi policija rado 
Rogersą girtutėlį girtą. Du ki
ti vyrai mėginę jį gaivinti.

Kambary, kur gulėjo nušau
ta ar persišovusi jaunutė ak
torė, policija rado du revolve
riu. Vienas tų revolverių 
vęs kruvinas.,

Visi vyrai sakė, kad ji 
nusišovusi. Vienok šoferis

Angliakasių algos ir 
darbo valandos dar 

sykį prailgintos

Italijos ir'Abisinijos karo.
Spėjama, kad Viduržemio ju

roje dabar yra nemažiau kaip 
100 Anglijos karo laivų.

Visas kitas Anglijos laivy
nas stovi paruoštas manevrams 
Škotijos juroj, bet jis prie kiek
vieno įsakymo gali išplaukti į 
Viduržemio jurą ir būti ten už 
4 ar 5 dienų.

Anglija- taipjau pareikalavo 
pasiaiškinimo iš Graikijos, ko
dėl mažieji Italijos karo laivai 
taip tankiai lankosi į Graiki
jos uostus ir juose ilgokai už
trunka.

NAUJIENOS 
The Lithuanian Daily News 

Entered as sėcond-class matter MąrėŪ 7, 1914 at tbė Post Office at Chicago, III,, 
iindet thė Aęt of March 3, 1879

Henry H. Rotfer»> Jr.

WASHINGTON, rūgs. 15. - 
Apalachian minkštųjų anglių 
kasyklų operatoriai ir anglia 
kasių*, unija sutarė prailginti 
dabartinį algų ir darbo valan
dų kontaktą iki ateinančio sek
madienio vidurnakčio, tuo iš
vengiant gręsusio visuotino 
minkštųjų anglių kasyklų an
gliakasių streiko.
. Prailginimą kontrakto išgavo 
darbo departamento atstovas-, 
pakrikus deryboms dėl naujo 
kontrakto.

Tai jau penktas prailginimas 
dabartinio kontrakto bėgyje 
pastarųjų šešių mėnesių.

šiandie derybos tarp kasyk
lų savininkų ir unijos atstovų 
bus vėl atnaujintos, tarpinin
kaujant darbo departamento 
stovui McGrady.

Lenkijos prezidentas 
Moscicki ir premie

ras rezignuosią

NAUJIENOS 
Thk Lithuanian Daily News

PUBUSHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, lįĮinois 

Fhone CANal 8500

menų 
nuo pat įsikūrimo 
diktatūros 1926 m.

šiandie bus renkamas Len
kijos senatas. Lenkijos gyvena
te j ai šiuose rinkimuose visai 
nedalyvaus. Du trečdalius se
nato išrinks seimas iš pačios 
valdžios paskirtų kandidatų, o 
likusį trečdalį paskirs preziden- 
as. Seimo rinkimuose žmonės 

irgi neturėjo balso. Pati val
džia nominavo kandidatus, o 
žmonės galėjo tik už, juos bal
suoti, bet patys kandidatus pa
sirinkti negalėjo.

NAUJIENOS
Thk Lithuanian Daily Ntws .

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC.
1739 South Halsted. Street, Chicago, Illinois

Phone CANal 8500 r

NUREMBERG, Vokietijoj, rūgs. 15. —Hitleris čia sušaukė 
nepaprastą savo reichstago posėdį pravesti tris naujus įstaty
mus.

Savo 12 minučių kalboj reichstagui jis pirmiausia aštriai 
puolė Lietuvą. Smerkimui Lietuvos jis ir pašventė daugiausia 
laiko .ir tik trumpai užsiminė apie jo pageidaujamus įstatymus.

Užsiminęs apie Albaniją jis pareiškė, kad Vokietijai tas 
dalykas nerupi, bet ji su dideliu susidomėjimu žiuri į Klaipė
dą ir Lietuvą.

“Klaipėdoj, kuri buvo pavogta nuo Vokietijos ir legalizuo
ta tautų sąjungos, Lietuva per metų metus kankino, vokiečius 
tiktai dėlto, kad jie yra nariai vokiečių tautos ir kad jie nori 
pasilikti vokiečiais”, šaukė Hitleris. “Su jais elgiamąsi blogiaus, 
negu kitose šalyse su kriminalistais ir tik dėlto, kad jie yru 
vokiečiai”.

“Prisirengimai prie ateinančių rinkimų yra laužymas sutar
ties. Lietuva turi būti priversta visais galimais budais pildyti 
tąs sutartis”. ,

\ Tokiai Hitlerio kalbai nuėjai triukšmingai plojo.
jis pasiuĮč..padaryti nacių svastiką Vokietijos vėlia

va, priphži»dMami.,*teM^ būti Vokietijosliė 
piliečiais ir užŠraiTsti jiems vartoti kitokią vėliavą, kaip baltą 
ir mėliną zionistų vėliavą. Taipgi uždrausti vokiečių ir. žydų 
vedybas ir aštriai bausti už vokiečių ir žydų lytinį santykia
vimą.

Reichstagas, žinoma, Hitlerio pasiulymuš tuojaus priėmė be 
jokio svarstymo.

VIENYBĖ PRIEŠ LIETUVĄ
LONDONAS, rūgs. 15.—Nors 

Anglija su Franci ja ir purkš
tauja prieš Italiją Genevoje ir 
tariasi dagi apie pritaikymą 
sankcijų, tečiaus linkui Lietu
vos jos veikia išvien.

Patirta, kad prieš porą die
nų visos šios trys valstybės— 
Anglija, Francija ir Italija, 
kaipo Klapiėdos statuto signa
torai, patylomis įteikė Lietuvai 
bendrą notą apie Lietuvos par
eigas einant 1924 m. Klaipėdos 
krašto statutu.

Bet tik dabar sužinota apie 
šią trijų valstybių bendrą notą 
Lietuvai, kada paėjo gandai, 
kad ir Hitleris kalbės apie Klai
pėdą nacių reichstage 
berge.

Visų trijų valstybių 
įteikė notą Lietuvos 
Kaune. Jos reikalauja, 
Lietuva formaliai prisižadėtų 
teisingai pravesti Klaipėdos 
krašto rinkimus, kaip to rei
kalauja Klaipėdos statutas.

Manoma, kad tos valstybės 
ruošiasi paskirti savo atstovą 
Klaipėdoj sekti rinkimus, kad 
kuomet jos yra užimtos kitais 
reikalais, neduoti Vokietijai 
progos sukelti kivirčius dėl 
Klaipėdos krašto.

Jei Hitleris ir nekalbės Klai
pėdos klausimu, didžiosios valš-



NAUJOS MOTERŲ MADOS RUDENIUI ATEINANT

Hammond, Ind Toronto, Kanada

Naujos Radios ADVOKATAI

For cocktail hour

man-

Duokit savo akis išegzaminuoti

Laidotuvių Direktoriai
................. ..  ..............r., i ■•r.-ald •

hlTATAUflAI

HollyVvood Žvaigždės

W. S. Van DykeEvelyn Venablo
Clareoce Brown

Cicero 5927

4092 Archer Avenue

Binnie BarnesDiek FowellRochelle Hudson

AmbŪlance patarnavimas djeną m naktį

Wendy BarrieFrank Lloyd Reed

Maureen 
O’SuUivan

Jos. F. Budrik 
INCORPORATEO

OPTOMETRIST 
Praktikuoja virš 20 m. 
4649 So. Ashland Avė, 

kampas 47th St. 
Tel. Boulevard 6487

PATARNAVIMAS ©IENA IR NAKTĮ, t 
Turime 'Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

Smart 
two-piece 

•uit

2420 W.ešt Marąuette Road 
arti Western Avė. Hemlock 7828

3417 So. Halsted St 
Tėl. Boulevard 4705

-3323 So. Halsted St

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036, 

Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo 
6—8 v. vak. Nedėlioj pagal sutarti

756 Wėst 35th St.
Cor. oi 35th. and Halsted Sts. 

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 
Nedėliomis pagal sutarti.

Robert Ethnond 
Jonės

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai.. Nedėliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

• ' telephone: Boulevard 2800 

JOSEPH J. GRISK 
Norbert įiiitiavidk
Lietuviai Advokatai

4631 South Ashland Avenue,
Res. 6515 So. Rockwell St.
Telephone: Republic 9723.

Res. 1227 So. 50 Ave„ Cicero 
Telephone: Cicero 5395.

Nariai Chieagos, Ciceros Lietuvių 
Lkidbtuvių Direktorių Asociacijos.

jų sumos. Atmokėta 
tuomet sieks $964,000.

Didžiausi Radio z parddvėjai 
Chicagoje

A. Montvid. M. D.
West Town State Bank Bldg. 

2400 West Madison Street 
Vai. 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330 
Namu telefonas Brunsvrick 0597

Hiddcn in Velveeta’a riebi v mild 
Cheddar Cheese flavor are nealth- 
proteetivo elementą of many foods.

It’a vvonderfulfor children.Sctvo 
Kraft Velveeta—in sandwiches, in 
cooked dishes... ojten!

įmes- 
šiomis

J. F. EUDEIKIS
4605.07 S. IHermitage Avenue Phonės Yards 1741-1742

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2$01 W. Cermak Road (W. 22 St.) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5.

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600.

Užsidariusio First Trust and 
Savings banko resyveris, Har- 
ry E. Foik, ‘pranešė, kad lau
kiama paskolos iš Recdnstruc- 
tion Finance Corporation su
ma $225,000. ši suma ėis at- 
mokejimui tam tikros dalies 
uždarytų kalbame banke de
pozitų. Faktinai, jos užtektų 
atmokejimui 7^% depozitų. į

Bet artimoj ateity busią at
mokėta tik 5%, kas sudarys 
apie $150,000. Likusioji gi

Dr. Strikol’is 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND A VE. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir < nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal sutarimų.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel.: Prospect 193(1...

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8

Seredomis ir .nedėl. pagal. sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

Taipgi t.ąip 
kad jie net 
iriuos 
buvo areštuotų (laike demons
tracijos, įvykusios kaip tik 
tuomet, kada Pasaulinis Kon
gresas susirinko Kaune. Reiš
kia, jie tokią “maeę” turėjo, 
kad privertė Lietuvos Valdyto“ 
jus jų reikalavimus patenkint 
ti. Spėjamą, kad čia pučia
mas didelis burbulas, kuris pa
aiškėjus delykams susproks.

, — Varnėnas.

Bosses Won’t 
Kire People with 
Halitosis
Reople who get and hold jobs 

keep their breath agreeable
?7ith the best to choose irom these days, em- 
ployera favor the person who is most attrac- 
»ve.-In -bualnees life aa In the sočiai world, 
halitosis (unpleasant breath) is consldered the 
worst of faults.

-Unfortunately everybody suffera from thie 
offensive condltion at some time or other— 
many more rėgularlv than they tht.k. Fermcn- 
tation of food partlcles skipped by the tooth 
brush is the cause of most cases. Decąying 
teeth and poor digestionalao cause odors.

The ųuick, pleasaiit way to improve your 
breath is to ūse Llsterine, the ųulck deodorant, 
every mornipg and everv night,

’.Listerine halts fermentation. a major cause 
•of odors, and overcomes the oaors themselvea. 
Your breath becomes swcet and agreeable. It 
■^H.not offend othera.....................

If you value your. job and your friends, ūse 
fListerine, the safe antiseptic, regularly. Lam- 
bert Pharmacal Company, St. Louis, Mo.

Don’t offend others • Check 
halitosis with. LISTERINE

tiosavokai ku- 
dėmonstrantus, , kurie

J. F. RADŽIUS ' . q
668 West 18th Street Phone-Canal 6174 J

Physical Therapy 
and Midwife 

6630 S. Western 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie t r e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Išmokės "5% kiūvtišio First 
Trust and Savings banko 
depozitoriams.

236 SLA. kuopai 7 d .spalių 
š. m. sukanka lygiai metai 
nuo jsisteigimo dienos. Su
kaktuvių proga, kuopa rengia
si prie įdomaus vakaro. Ža
da pastatyt juokingą komedi
ją. Jau organizuojamas choras 
ir bendrai visu smarkumu ren
giamasi prie parengimo. Su 
šia proga ir SLA. auksinio va
jaus, kuris prasidės sii 1 d. 
spalių, butų gerai, kad iš SLA. 
centro susilauktumėm kalbėk 
tojų.

Kai kurie nekantriai laukia 
sugrįžtant iš Pasaulio Kongre-,

S. r. MAŽEIKA I
8819 Lituanica Avenue „ Phone Yards 1138 J

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. HVde Park 3395

Dr. Susąįrina Šlakis 
Moterų ir valkų ligų gydytoja 
6900 So. Hailsted St

Valandos 1—4 po pietų. 7—8 v. vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis.

Vasarąi madingai panelei ar 
poniai gal užteko labai plonu
čio ir mažučio “bathing siuto” 
ne tiek maudynėms kiek pasi
rodymui.

Rudeniui ateinant, jau reikia 
kepuraičių ir šiltesnių siutukų. 
Bet ir kepuraitės ir siutukai 
turi būti naujos mados.

Moterys nebedėyi skrybėlių, 
o tik skrybėlaites. Toj linkmėj 
moterų mados susiranda nau
jų pavyzdžių.

štai viršutiniame paveikslėly 
matote naujausią skrybėlaitę, 
padarytą Venecijos gondoliero 
skrybėlės pavyzdžiu. Ji pada
ryta yra iš “beige” veliūro su 
rusvu kaspinu, kurs yra su-

A.L.Davidonis, M.D.
4910 JS. Midhigah AVe.

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 -iki 8 valandai vakare. 

Apart šventadienio ir ketvirtadienio,

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 35 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų \r vaiku pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. 18th St., netoli Morgan St.

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 .iki 7:30 vai. -vakaro.

Tel, Canal 3110
Rezidencijos telefonai: . .

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Toronto Daily Star, iš rug- 
piučio 28 dienos š. m., yra ga
na įdomi karikatūra, piešta 
kokio tai B. Grassicko, kuri 
.vaizduoja naują pol. partiją 
Albertoj. Lopšyje guli ma
žas, kumščius sugniaužęs ir 
baisiai išsižiojęs vaikas, vaiz
duojąs Sočiai Credit Govern
ment partiją. šalyje sėdi Jack 
Canuck ir stebisi: “įdomu, 
kas iš tavęs bus kada tu už 
augsi?” Ši karikatūra duoda 
suprast, kad jau kaip kanų 
kinkos dreba nuo pasireiškus 
šio darbininkų -iaiihėjimo AL 
bertos provincijoj.

Telefonas Yards 0994, 

Dr. Maurice Kahn 
4631 SOU'rtI ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dienų. 2 iki 3 po piietų 

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone PLAZA 2400

Apačioj kita skrybėlaite, jau 
daugiau komplikuota 
dri. Padaryta ’iš tvirto šilko 
medžiagos, išrodo kaip ir ko
kia “karūna” su odiniu pumpu
ru viršūnėje.

Dešinėje, margaitė dėvi siu- 
tūką dviejų dalių, pasiutą iš 
plonos vilnonės medžiagos, ku
ri turėtų būti dulkėtos rožės 
spalvos. Labai .mandagus šiu- 
itiikas.

"delegato Guobos, kuris su 
kitais komunistų delegatais 
Kongreso metu daug “nuvei
kęs” darbininkų labui. Vaik-i 
što gandai, kad tie “veiklieji’^ 
delegatai 6 forte uždėjo vai
nikus ant žuvusių (sušaudytų) 
Tauragės sukilimo dalyvių.

Tel. Boulevard 5914 Dienų ir Nakti 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:36 v. Nedėl. nuo 10 iki-12 a. m.

Dr. S. Naikeliš
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

e .Ofisas ir. Rezidencija. .
3335 So. Halsted .St.

CHICAGO. ILL.

Thts dėticious cheese food t* 

DiGESTIBLE AŠ MILK 
TTŠELF!

ZENITU, PHILCO, : 
G. ELECTRIC, I 

CROSLEY, RCA 
YiCTOR, ARCADIA 
1936 modeliai yra taip pa
gerinti, kad yra malonu 

klausytis.
Jūsų seną radio paimam i 

mainais.

mėgstąs užpakaly ir turi palai
das juosteles. 'Kaip matyt, tą 
skrybelaitę: reikia užmauti ant 
vienos akieš,' tkad išrodyti 
“smart”. Dėvėt su sporto dra
bužiais.

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezel’is
Dentistas .

4645 So. Ashland Avė 
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagal sutarti.

Šiais metais, Toronto dviejų 
savaičių kasmetinėj parodoj, 
penkių mylių plaukimo atstu
me^ įpirmą vietą laimėjo ita- 
lionas Gianni Gambi. Gambi 
plaukime dalyvavo ir pir- 
mesnius kelis metus. Praei
tais metais, jam pralaimėjus 
15 mylių plaukimo rungtynes, 
jis norėjo sau gdlą pasidaryt. 
Mat, didelis ne “unaras” Mu-4 
solinio akyse. Šiais metais, 
jam laimėjus pirmą vietą su
mažinto plaukimo, jis gavo 
užmokėt 2,500 dol. ir per mik
rofoną gana entuziastiškai pa
reiškė: “Aš esu labai links
mas, kad savo laimėjimu ga
lėjau suteikti garbę visai Ita
lijai ir Musdliriiui”. Publikoj 
pasigirdo baubimų jo adresu, 
bet jis nei kiek riesikompromi- 
tuodamas tęsė kalbą. Taipgi 
pareiškė, kad jis yra Italijos 
armijos karininkas ir sugrįžęs 
iš Kanados vyks į Afriką į 
ruošiamą karą su Etiopija. 
Bendrai, šiais metais plauki
mas visai nežymus.

Parodą aplankę šiais me-i 
tais daug didesnis skaičius 
lankytojų, negu paskutiniais 
keliais metais.

Dr. A. J. Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija: 
2519 West 43rd St 

VALANDOS: nuo 9 Iki 10. ryto, nuo 
i iki 3 no'^iet, nuo 6 iki 8:30 .vak. 
•kasdien, Nedėliųmis. puo 11 iki 1 p. P 

rTel. LAFAYETTE 3051.

Dr. C. K. Kliauga
Dentistas

Dr. Charles Segal
........... OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
. 2-rps lubos 

CHICAGO.-ILL.
OFISO VALANDdS:

Nuo 10 iki 12 vai, ryto, nuo .2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 ‘ iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dienų.

Phone MIDWAY '288O.

dui prie Joto atmokėjimo 5%, 
kuris nužiūrima padaryti še- 
šius mėnesius vėliau.

Iki šio laiko First Trust & Sav
ings bankas yra atmokėjęs de
pozitoriams 20% jų depozitų. 
Pridėjus numatomus atmokėti 
artimoj ateity . 5% ir kitus 
5% už šešių, menesių, susida
rys 30% uždarytų depozitų, 
t. y. kuone trečia dalis visos 

suma

KORESPONDENCIJOS

Netoli Hammond yra 
telis East Chicago, 
dienomis čia nagrinėta byla, 
kurią iškėlė žinoma gan gerai 
ir lietuviams Goldblatt Bros, 
krautuviij kompanija. East 
Chicago valdininkams — me
rui Andrew .Rooney, policijos 
viršininkui Gito Stumf ir ki
tiems.

Dalykas toks, kad East Chi
cago miestelis yra priėmęs pa
tvarkymą, draudžiantį betvar
kiai dalinti plakatus (hand- 
biles) su garsinimais įvairių 
prekių. Policija gi prižiufi, 
kad patvarkymas buhj pido- 
mas. Taigi Goldblatt Bros, 
firma iškėlė bylą teismuose^ 
kad priversti miesto valdinin
kus atsisakyti nuo vykinimo 
gyveniman šio patvarkymo.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS .............

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo gj.0 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely .atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Buy ųloves with Whot 
it savęs 

<.. — ■. 11, >. .• v-** ' *••><■■ V«'

.MBr» reikalo 
tauriau, kad rauti ren» daat> 
. kolelę. ildsterlee Tooth , PaeU, 
didelis tuoas parstdnoda nt 
2Bo Ji valo ir apšauto da» 

\ tis .) Be to raute autaupinti 
98. nl kuriuos raliu auslplrk 
td > piritteaites u ar Įka kita 
uambert Pharmaoa) Oo

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Vietos, t. y. Hammond, Ind, 
laikraštis skelbia, buk darbų 
čia yra daug darbų. Bet aš tu
riu pasakyti, kad dirba, tai ge
rai, o jei nedirba, tai blogai. 
Ba gauti darbą dirbtuvėse yra 
labai sunku. Nepatariu nieJ 
kam vykti čia darbo ieškoti.- 
šičia pav. randasi visiems ži
noma Standard Steel Car Co., 
kurią dabar valdo Pullma- 
nas. štai ir ji stovi visai už
daryta. Yra tik keli sargai, 
kurie ją daboja.

— Vietinis.

K. P. G Ū G I S
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St.
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2
Namų ofisas
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.

Tel. Boulevard .1310. , .
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais- 

pagal sutarties.

A. PETKUS
1410 South 49th Čourt Cicero Phone Cicero 2109

r S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 8877

. . i. j. žolė
1646 Wėšt 46th Street Phones Boulevard 5208-8418

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai.

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez, Tel. Victory 2343

AKIU SITOIAUSTAI 
I»K. C. SEliNER 

LIETUVIS .
•,-^^iTel. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10'iki 12 vai. dienų.

LAIDOTUVIŲ .DIREKTORIAI , 
JUOZAPAS

______ t UU-U J • L 5’ u. U-.'I .

EUDEIKIS
ir TĖVAS

Laidotuvių Šųlygos : 
Lengvais, Išmokėjiihais 

REPublic 8340 
5340 Šb. Kedzie Avenue

- Jgį 

rhillip

Lietuviai Daktarais- •

Dr. Margelis 
3325 So. Hdlsted St

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakaro, 

šventadieniais nuo 10 iki 12 
. Phone Boulevard 8482

LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 West' 23rd Place Phones Canal 2515—

■' j.liuiaEvięius
Phone Lafayette 8572

Ofiso TeL Calumet 6893 
Rez. TeL Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų .ligų,.. .

Ofisas 3102 So. ^Halsted St.
, ^arti 31st Street. .

Valandos :c 2-n4» *7—9 rvąl. -vak. Nedė
liomis ir šventadieniais 10—12 

diena. _

jjF'JUICKLY
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Drąsus Žvirblis
(Pasaka suaugusiems)

TYPEWRITERS
nu

uo

ant

išminties

189 WEST MADISON STREET

Padarome Visiems Greitai
čilil4 aš nieko

Anglų KalbojBIZNIERIAMS

Bailiai,

mei'

vienų iš

Kaina $2.00

Chicago, III

PETERTPEN

PUIM/C/
ItslDE^D./ pLOO< 

SV/UP

Draugijoms Konstitucijos 4r jų Vedamos Knygos yra 
Musų Specialybė. Padarom jas ant specialio užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su spėcialėm linijom ir lietuviš
kais antgalviais. -

MlCttOt-S

Šimtai lietuviškų dainų anglų 
kalboje. Gražus vertimas.

Puikiausia knyga visam musų 
jaunimui pasiskaityti.

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, etc.

Tėvai, nupirkite dovanų savo 
vaikams šitą knygą.

Lietuvos ir lietuvių tautinės dva 
sios istorija.

matyti tik skrybėlė ir dvi ran
kos, išskėstos *'link aviečių 
krūmų, kurips tačiau nejudė-

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programos 
Tikietus

Visi žvirbliai nutilo, įvykio 
priblokšti. Sodne pasidarė 
taip tylu, jog buvo girdėti, 
kaip zvimbia bitės. Pagaliau, 
senasis žvirblis sušnibždėjo: 
“Tai baisui” ir pravirko.

KAM RENDUOTI kuomet jus dabar galite NUSIPIRKTI bile išdir
by stės perdirbtų typewriter’j, garantuotų, kuris išrodo kai naujas ir

Taiso —PARDUODA— Perdirba

Ar tu manai, kad

HAVEJUST 
SMAKEN 
\ MANOS
V/ITM FOLLOW 

• WM.

lazda.
žvirbliai ilgai žiurėjo į su

žalotųjų baidyklę ir, įsitikinę,

baustas,—kalbėjo pats bai
liausias.

—Tai baisu,—tyliai šnibždė
jo senasis žvirblis.

Tik tie, kurie anksčiau nei 
gyrė, nei peikė drąsųjį žvirb- 

Šiuo

A H TYPEWR1TER
1 COMPANY

— Mus, žvirblius, visi vadi
na bailiais. Jei itai butų tiesa, 
musų tarpe nebūtų tokių drą
suolių, kaip tas, kuris tik ką 
nuskrido nuo stogo.

O tie, kurie tylėjo, galvojo:
— Gal būt, jis kvailys, o gal 

būt ir didvyris...
Tuo tarpu drąsus žvirblis 

jau tupėjo ant šakos viršum 
vienakojo. Iš viršaus tebuvo

Bilas “
Biznio. Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

Sodne brendo avietės. Ank
stybais rytais, kai visi dar 
miegodavo, iš kažkur atskris
davo žvirbliai ir sutūpdavo 
ant tvoros 
darni viena akimi 
nunokusios uogos.
purkšt _ ant krūmo, capt už 
uogos ir vėl ant tvoros...

čilik, kokia ska-

Nukrittisi vienakojo skrybė-(kyšojo paprasčiausia medinė 
lė voliojosi: ant žemės. Dabar 
visi pamatė, kad vienakojis 
be galvos, o vietoj kaklo —r

— žvirbliai niekuomet ne
buvo bailus.

O tie, kurie nepeikė ir ne- 
gyrė, klausinėjo drąsuolį:

— Tur būt, ši uoga labai 
skani?

Ir prašė duoti paragauti...
— Ragaukite.
Įr visi skubėjo ragauti, o 

paragavę ir nusivalę snape
lius kalbėjo:

— Iš tikrųjų, skani uaga...
— Na gi, duokite ir man pa

tarė pats bailiau-

The Daina” yra parašyta Lie 
tavos rašytojo Katzenelenbo 
geno.

pakartojo 
visi žvirbliai, bet drąsuolis ne
siliovė:

— čilik 
nebijau.

— Ant stogo tupėdamas ir 
aš nieko nebijau 
bailiausias ir visi žvirbliai pa
pliupo juoktis iš drąsiojo^ 

čirškėjo ‘ drą
suolis, pasipurtė ir nuskrido 
taip urnai, tarsi jį kaip akme
nį butų nuo stogo paleidęs.

— Tai baisu, — sučirškė se
nas žvirblis ir, baimės pagau
tas, net užsimerkė.

Ir visų kitų žvirblių susto
jo plakusios širdys 
baimės, kitų iš džiaugsmo.

Vieni plūdo drąsųjį žvirblį 
už jo beprotišką drąsą, kiti 
gyrė, o treti, kurie neturėjo 
savo nuomonės ir nežinojo, 
girti ar peikti, tylėjo. Tie, ką 
plūdo drąsųjį žvirblį, jo žygį 
laikė kvailyste:

— Pačiups jį vienakojis... 
Tik paskutinis kvailys šitokiai 
beprotybei gali ryžtis.

O tie, kurie gyrė, kalbėjo

—Kvailys. Jis vis čirškėjo: 
“čilik—Čilik, aš nieko nebi
jau...” Ir negavo suvalgyti nė 
vienos nunokusios avietės...

—Aš visada sakiau, kad jis 
ne tiek drąsus, kiek kvailas, ir 
už tai jis dabar skaudžiai nu-

kad vienakojis žmogus be gal
vos yra visiškai nepavojingas, 
sulėkė į aviečių krumus ir 
ėmė godžiai lesti uogas. Ryda
mi, jie gyvai Čirškėjo tarp sa
vęs apie įvykį ir smerkė žu
vusį žvirblį už beprotišką drą- lį, atkakliai tebetylėjo 
są: Įmetu jie netgi nemąstė apie

tai, ar žuvęs žvirblis buvo 
kvailys ar didvyris...

—Dievai jo nematė. Tai ne 
musų reikalas,—galvojo jie ir 
skubinosi kaip galima dau
giau prilesti skanių, nunoku
sių aviečių. Išvertė P. K.

—Taip visada būna kvai
liams,—tarė pats bailiausias 
žvirblis, ir niekas nemėgino 
su juo ginčytis...

• A different, delicious 
flavor! Time-honored in- 
gredients of mayonnaise 
and old-fashioned boiled 
dressing, conabined in a 
new way. Try it!

drąsiai 
sučirškė žvirblis ir, purkštelė- 

Linksmai čirškė- jęs, nutūpė viena šakute že- 
eškodavo miau
Pamatys J avietės tau vienam auga?

SNAX 
WANTS

Preferred.by 
millions 

to mayonnaise

Vienakojis žmogus nieko 
neatsakė ir tylėjo, nejudėda
mas.

Drąsus žvirblis ' nuskrido 
nuo medžio ant takelio ir, šo
kuodamas smėliu, prisiartino 
prie vienakojo. (

— Ei, tu, vienakojį! žiūrėk, 
kaip aš tavęs bijau...

Ir pakilęs nutupė vienako
jui ant skrybėlės. Skrybėlė 
sujudėjo. Žvirblis purkštelė
jo, bet suspėjo dar nustverti 
snapu nunokusią avietę ir 
skrido su ja ant stogo.

— Čilik — čilik, štai ir 
gą turiu!...

Nustebo visi, kas tupėjo 
stogo. Nustebo, kad drąsus 
žvirblis sveikas grįžo ir dar 
uogą nešinas. Sujudo visi 
žvirbliai, sučirškėjo.

Tie, ką plūdo drąsuolį, da
bar kalbėjo:

— Ar verta buvo dėl vienos 
uogos rizikuoti kailiu...

Tie, ką buvo gyrę, kalbė-

— čilik 
ni uoga!...

Bet vieną kartą atlekia 
žvirbliai į sodną ir mato: sto
vi vidury sodno vienakojis, iš
skėstom rankom, su užsmauk
ta ant galvos skrybėle ir žiu
ri. Nusigando žvirbliai, purkšt 
visi nuo tvoros į beržą, iš ber
žo — ant stogo. Sutupė ir 
laukia, kada pasišalins viena
kojis. Visi bijo, tik vienas 
atsiranda drąsus:

— Čilik — čilik, aš nieko 
nebijau...

Prišoko prie jo pats bailiau
sias žvirblis ir ėmė jį lųokyti 
proto

ragauti
sias ir surijo uogos likučius.

— Viską suvalgė ir tamstai 
pačiam nieko neliko, — ' 
liai tarė senas žvirblis ir 
sidusęs pridūrė:

— Tai baisu, baisu.
Drąsusis žvirblis išsitiesė 

ant savo kojelų ir- išdidžiai 
visus peržvelgė.

— Kas su manim, ponai?
— paklausė jis.

— Visi.
— Visi 

liai.
Drąsuolis nuskrido pirmuti

nis ir nutupė tiesiai ant viena
kojo skrybėlės. O visi kiti su
tupė ant gretimų medžių ša
kų, velydami iš tolo stebėti, 
kas bus. Ir staiga įvyko kaž
kas baisaus.

Nelauktai, tarsi akmuo iš 
dangaus, nukrito vanagas ir 
savo aštriais nagais pastvėrė 
drąsųjį žvilblį. Vargšas žvilr- 
blelis bandė įsikibti skrybėlės, 
bet skyrbėlė nusirito nuo vie
nakojo galvos, ir vanagas su 
savo grobiu pranyko padangė-

- ; ..frOlU

The Daina

Sutaupykite $Qjį 
ant visokių —■ 

Išdirbysčių
Šis paveikslas parodo salę dideliame Louisianos valstijos kapitodiuje, kur karstas su nabašnin- 
ko senatoriaus Huey P. Longo kunu buvo i'šsta tytas žmonių pagerbimui. Tūkstančiai žmonių 
čia perėjo pagerbdami nabašhiką senatorių, kurį nušovė politinis priešas Dras Karlas A. Weiss, 
Jr. Ketverge 4 vai. po piet kapitoliaus priešakinėje terasoje buvo atlaikytos viešos laidotuvių 
apeigos. . < . . ' j ' _ ' ;

— Jei tai butų žmogus su 
dviem kojom, tai ir aš nebijo
čiau. Bet tas, kuris ten stovi, 
turi tik vieną koją...

— Tai baisu... — tarė vie
nas senas žvirblis ir visos jo 
plunksnos pasišiaušė iš bai
mės.

— Jei tai butų žmogus su 
akimis, tai ir aš jo nebijočiau, 
bet tas, kuris ten stovi, akių 
neturi ir negalima įspėti, kur 
jis žiuri...

— Tai baisu

veikia kai naujas, tik
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LENKIJOS DIKTATŪRA

KAM “PRIKLAUSO” ŽMOGUS?
. . .1 •

Kalbėdamas penkioms dešimtims tūkstančių jau
nuolių, Hitleris Niuremberge pasakė:

“Kiekvienas vokietis priklauso ne sau, bet tau
tai.”
Taip kalba visi diktatoriai, nors tą mintį kai ku

rie jų išreiškia šiek-tiek kitokiais žodžiais. Italijos dik
tatorius, pavyzdžiui, dažnai sako, vietoje “tauta”, “val
stybė”, o rusai tuos žodžius pakeičia “klesa”. Bet tai 
nesudaro beveik jokio skirtumo.

“Klesa” rusiškoje (bolševikiškoje) prasmėje yra 
valdžia. Rusijoje asmuo “priklauso” valdžiai. Italijoje 
ir Vokietijoje —• taip pat.

Visos diktatūros atmeta individualizmo principą. 
Asmuo joms tai — tik valdžios įrankis, kurį ji muštruo- 
ja, verčia dirbti, baudžia, “auklėja”, “šviečia”; sako 
jam, kaip jisai turi elgtis kasdieniniame gyvenime, kaip 
protauti,, i ką tikėti in į ką ne.

Viena tauta, viena valia, vienas vadas.
šitokia sistema yra bandymas atgaivinti tolimą 

“patriarchališką” senovę, kai visuomenė susidėdavo iš 
šeimynų, kuriose atskiras asmuo neturėdavo jokių tei
sių. Teises tais senovės laikais turėdavo tik šeimynų 
galvos, “patriarchai”. Motina, sūnus ir dukters, o taip 
pat ir jų vaikai, buvo patriarcho vergai, kuriuos jisai 
galėdavo parduoti ir net užmušti.

Tos patriarchališkos šeimynos tvarką šių dienų 
diktatūros bando uždėti ištisoms tautoms. Patriarcho 
vietą dabar užima diktatorius. Diktatoriaus valia yra 
įstatymas. Žmonės — diktatoriaus vergai. Jie tiek ge
ri, kiek jie naudingi diktatoriui. Kas drįsta diktatoriaus 
neklausyti, tas yra be pasigailėjimo sunaikinamas. Pa
klusnumas diktatoriui (“disciplina”) tai vyriausia žmo
gaus dorybė..

Kuo šita sistema skiriasi nuo baudžiavos arba, ver
gijos? Baudžiavoje arba vergijoje buvo daug ponų ir 
kiekvienas jų turėjo savo baudžiauninkus arba vergus; 
o diktatūroje yra viso tik vienas ponas, kuriam’ vergau
ja visi žmonės.

Bet diktatoriaus nelaimė yra ta, kad jisai turi per
daug vergų. Kad jisai galėtų juos suvaldyti, jisai turi 
užlaikyti daug kareivių, policininkų ir šnipų, šita prie* 
spatidos mašinerija brangiai kaštuoja, todėl diktatorius 
yra priverstas labai išnaudoti žmones; o juo labiau ji
sai juos išnaudoja, juo labiau jie jo nekenčia. Anks
čiau ar vėliati turi ateiti laikas, kada žmonės diktatū
ras nuvers.

Tos žmogaus asmenį paniekinusios ir pavergusios 
diktatūros yra laikinis reiškinys* Pastovi visuomenės 
sistema gali būti tiktai tokia, kurioje asmuoi turi teisę 
kiek galint laisviau protauti, veikti ir plėtoti savo ga
bumus. Politikoje šitokią sistemą atatinka demokratija, 
t. y. tokia valdžios forma, kurioje nė valdžia kontro
liuoja žmones, bet žmonės kontroliuoja valdžią.

Dar, matyt, neatėjo laikas diktatūroms griūti, štai, 
Lenkijoje, nežiūrint to, kad diktatorius Pilsudskis jau 
valanda laiko kai miręs, diktatūra dar tebesilaiko. Ir 
atrodo, kad ji kęnsoliduoja savo pozicijas.

Iš Varšuvos pranešama, kad tuojaus įvyksiąs Len
kijos valdžios persiorganizavimas: iš respublikos pre
zidento vietos pasitrauksiąs Moscicki ir iš ministerio 
pirmininko vietos — pulk. Slawek. Pirmąjį pakeisiąs 
gen. Sosnowski, o antrąjį — pulk. Prystor. Jeigu pre
zidentu bus generolas, tai valdžioje sustiprės armijos 
įtaka. .

Lenkija turi dvi kariuomenes: reguliarią armiją ir 
legionus. Pilsudskiui būnant gyvam, legionai buvo jo 
specialė armija — panašiai, kaip Italijoje kad juod- 
marškinių milicija sudaro specialę Mussolinio kariuo
menę. Bet vadui mirus, Lenkijos legionų reikšmė ma
žėja. Visą galią dabar ima į savo rankas paprastosios 
kariuomenės viršininkai.

Lenkijos diktatūra — taip pat, kaip ir kitų šalių 
diktatūros — vystosi i paprastą militarinį despotizmą; 
Prieš pasaulio karą žymiausią tokios rųšies valdžią tu
rėjo Prusai.
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kurį, kaip neseniai Litvinovas pasakė, Maskva “visuomet ger- J?8”. _____
OPOZICININKŲ TEZIAIKomunistą opozicininkai (arba “sklokininkai”) turėjo savo suvažiavimą ir priėmė 14 tezių, kritikuojančių kominterno kongreso nutarimus. Dauguma ių nutarimų rodą, kad kominternas iki šiol klydęs ir kad tiesa buvusi opozicijos pusėje. Tarp kitų Maskvos klaidų sklokininkai nurodo šias:Kominternas darė klaidą darbo unijų klausime, steigdamas naujas “revoliucines unijas” arba skaldydamas senąsias;Kominternas klydo bendro fronto klausime, “išimtinumo teorijoj”, farmerių darbo partijos klausime, “trečiojo periodo” ir “socialfašizmo” teorijoj je ir “tuojautinės revoliucijos” teorijoje.Sklokininkų konferencija išreiškė pasitenkinimą, kad Maskvos bosai tų klaidų dabar jau atsižadėjo ir toliaus ketina eiti teisingu kęliū, kurį jiems seniai rodžiusi opozicija. Bet konferencija sako:“Tačiau reikia suprasti, jog negalima padaryti tikrą pasisukimą, tuo pačiu sykiu ; nepripažinus, kad senasis kelias buvo klaidingas. Klausimas ne tame, kieno buvo tiesa, bet tame, kad (reikia) įgyti darbininkų pasitikėji- tmą, kad ištikrųjų senoji pozicija atmesta. Taip pat klausimas ir tame, kaip iš naujo išmokyti didelę dalį partijos narių, sugadintų (tikra tiesa, kad sugadintų! 
— “N.” Red.) per daugelį metų skelbtomis dogmomis* Nei vieno šįą uždavinių negalima pasiekti, atvirai ir . aiškiai nepripažinus, kad senoji sektantinė linija visiškai subankrutavo, kad ją reikia pakeisti išmintingesne taktika.” J,Mums atrodoy j og komintėr- no kongresas pusėtinai aiškiai pasakė, kad jo sektantizmas yra subankroitayęs. Kada anąmet “sklokininkai” atsimetė nuo Maskvos, arba buvo jos atmesti, ir tąjpęjo atsisakyti nuo daugelio savo senųjų “vie- ros artikulų”, | tai jie nebuvo nėkiek atviresni už kominter- ną/ Jie neprisipažino, kad jie, pūsdami su stalincais į vieną dūdą, klydo. Priešingai, jie tvirtino, kad nito “tikrosios linijos” nukrypo stalincai.Tačiau ar tame dalykas? Ar daug svarbos yra tame, kieno dogmos yra teisingesnės, “ščy- rųjų” komunistų ar opozicinių komunistų? Ginčas dėl tų dogmų primena religinių sektų ginčą — sakysime, kaip kitą* syk Vakarų bąžnyčia (Romos katalikai) ginčijosi su Rytų bažnyčia (Bizantijos katalikais), ar reikia žegnotis visa sauja, ar tik trims pirštais.Opozicininkai dar nesupranta, kad pats bolševikiško komunizmo pamatas yra absurdas. Kas yra tas komunizmas? 

Tai — bandymas ekonominiiai 
atsilikusioje šalyje įsteigti so
cializmo tvarką, t. y. AUKŠTESNĘ ekonominę ir socialinę 
sistemą, negu kapitalizmas. Jau vien tas faktas, kad toje atsilikusioje šalyje darbininkų klasė da yra neskaitlinga (kelis kartus mažesnė, negu ūkininką klasė), daro bolševikų uždavinį negalimu.

Politika prieš ekonomiją.Bet bolševikąį nenori skaitytis- štt ekonominėmis sąlygomis (bors tuo pačiu laiku jie, lyg ant juoke/, vadina į-save “marksistais”!)1. Jie įsivaizdavo, kad jeigu darbininkų klasė yra silpna, tai ją gali pavaduoti valdžia. Tokiu budu jie mano, kad socializmas gali būt [įsteigtas ne darbininką pastangomis, bet valdžios pastangomis.- ' . .

Westbrook Pegler, kuris- gerai pažįsta santykius ir žmones Louisianoje, sako, kad senatorius Huey Long buvo demagogas, kuris mulkino publiką savo smarkiomis kalbomis prieš turčius, bet tuo pačiu laiku būdavo j o politišką mašiną žmonėms išnaudoti. Nežiūrint to, kad Long turėjo visą galią savo rankose Louisianos valstijoje, jisai nepravedė nė vieno naudingo beturčiams įstatymo. “Visi jo įstatymai buvo politiški”, rašo tasai laikraštininkas. “Net tais įstatymais, kurie yra panašus į reformas, jisaiv tik stengėsi sustiprinti savo diktatūrą.” Pegler mano, kad po Longo mirties jo mašina gali sugriūti, nes vargiai beatsirasiąs kitas asmuo, kuris turi tiek gabumo sakyti demagogiškas kalbas ir tuo pačiu laiku laikyti savo saujoje gaują politikie* rių, kontroliuojančią “džabus” valstijoje.
IR LITVINOVAS ĮSIDRĄSINOPo įto, kai Anglija, Franci j a, skandinaviškos šalys ir Portugalija išėjo į Genevos tribūną su griežtoms kalboms prieš Italijos avantiūrą Afrikoje, tai ir sovietą valdžios atstovas Tautų Sąjungoje rado savyje drąsos pasmerkti imperialistines Mussolinio užgaidas.Komisaras Litvinovas pareiškė, kad Rusijos valdžiai nerupi remti vieną arba antrą pu-* sę arba ginti kieno nors interesus. Jai rupi tik apginti Tau- Itų Sąjungos sutartį, kaipo taikos įrankį.“Mums ta sutartis gali būti reikalinga* įtaS* * Tie vieną kartą ir ’ daug rimtesniuose atsitikimuose.”šitais žodžiais bolševiką atstovas taikė, bė abejones, į Vokietiją, kurios agresingi tikslai yra žinomi visam pasauliui.Litvinovas pasakė tiesą, kad jeigu pasaulis nori ateityje suvaldyti kitas valstybes nuo karo, tai jisai turi neleisti Mus- soliniui paniekinti Tautą Sąjungos autoritetą dabartiniame konflikte.Iš Litvinovo žodžią maityt, kad gyvenimo patyrimas visgi įkrėtė proto į kietas bolševiką galvas. Per kokius 15 metą jie apsiputoję keikė Tautą Sąjungą, kaipo “imperialistinių plėšikų sąjungą”. Jie niekino socialistus už pritarimą Tautų Sąjungos idėjai. Jie visaip pravardžiavo socialistų vadovaujamas darbininkų unijas už tai, kad jos siunčia savo atstovus j metines konferencijas, kurias šaukia įsteigtas prie Tautų Sąjungos sekretariato Tarptautinis Darbo Biuras.Na, o dabar Maskvos atstovas jau sako, kad Tautą Sąjunga tai — “taikos instrumentas”, kurį sovietą valdžia esanti pasiryžusi ištikimai ginti.Iš kur kilo šita pavėlinta atmaina bolševikų pažvalgoje j Tautų Sąjungą?Iš skaudžių bolševizmo pralaimėjimą Azijoje ir Europoje! Bolševikus išvijo iš Mandžuri- jos japonai ir grasina dar at* imti jiems tolimąją Pajūrio sritį sd Vladivostoku. O Europoje Vokietija, kuri po pasaulio karo buvo vienintelė Rusijos talkininkė tarpe didžiąją valstybių, pasidarė piktas Maskvos priešas, kai įsigalėjo Hitleris. Stalinas bijo, kad Vokiė- tija, susitarusi su Lenkija, gali atplėšti nuo Rusijos Ukrainą.štai kas privertė dabar sovietų- valdžią užimti “tvirtą” poziciją Tautų Sąjungoje ir išeiti prieš Italijos fašizmą.

NAUJIENOS, ChlcagSjUl. '*»Aiškus dalykas, kad valdžia, kuri siekia įvykinti šitokį tikslą, negali būti demoKratiška valdžia. Ji turi būti despotiška (arba “diktatoriška”), ne- , priklausanti nuo žmonių valios. Todėl, kai nabašninkas Leninas įstojo į šitą utopijos kelią, tai jisai buvo priverstas 
atsižadėti savo demokratinių 
įsitikinimų, kurių jisai laikėsi per kokius 20 metų. Iš socialdemokrato jisai virto “komunistu” ir pakrikštijo visus savo sekėjus “komunistais”.Politikoje komunistai pasidarė žiauriausios prievartos, smurto garbintojai. Jų politinė sistema pasidarė pavyzdys visokių * rųšią fašistams ir kitokiems despotams. O ekonomijos srityje jie yra desperatiški eksperimentatoriai. Jie pradžioje “panaikino” pinigus, paskui įvedė “tvirtą” valiutą (kuri tokia “tvirta”, kad rublis dabar vertas tik 2 arba 3 centus!). Jie įgyvendino “karinį komunizmą/’, visiškai panai* kindami privatinę nuosavybę; o paskui dalinai atsteigė prekybos laisvę (NEP) ir po to vėl pradėjo viską imti j valdžios rankas. Jie buvo atidavę žemę ūkininkams, bet vėliau ją atėmė, suvarydami valstiečius j “sovehozus” ir “kolchozus”.Ir juo daugiau šitą eksperimentą bolševikai daro, juo mažiau Rusijos ekonomija yra panaši j socializmą. Jie neįstengė net duona aprūpinti darbo žmones. Nė vienos šalies gyventojai Europoje nėra pergyvenę tiek bado metų, nėra kentėję tiek daug skurdo, kiek “socia- lizuojamos” Rusijos darbininkai ir ūkininkai!'Bet Maskva dar vis nenori atsižadėti savo politikos, — mat, joks despotizmas geruoju nepaleidžia vadelių iš savo rankų. šalies viduje nėra kas tam despotizmui pasipriešintą, bet užsieniuose jisai susiduria vis su didesniais ir didesniais keblumais. i Todėl Maskva yra pri* versta keisti savo užsienių politiką. Kartu su ja keičiasi ir kominterno “linija”.Dabar — ko gi nori opoziciniai komunistai (sklokinin- kai) ? Jie nori to paties, ko ir kominternas. Tik jie sako, kad tas kominterno politikos pakeitimas, kuris buvo paskelbtas 7-me kongrese, turėjo būt padarytas anksčiau. Per ilgai, girdi, Maskva laukė: reikėjo paklausyti “mus” ir dabartinį nusistatymą priimti prieš dve- jetą-trejetą metų, — tuomet viskas butą buvę geriausiojo tvarkoje.Bet tai yra tuščias įsivaizdavimas. Bolševizmo bėdų'- šaltinis yra ne kur kitur, tik pa
čioje bolševizmo sistemoje:., teroristinėje diktatūroje, kuri bando smurto keliu įvykinti tą, kam dar nėra gyvenime pribrendusią ekonominių ir socialinių sąlygų.Kol opozicininkai šitos paprastos tiesos nesupras, tol jų opozicija Maskvai neturės jokios reikšmės.

Rašo Dr. A. DundulisVAIKŲ PARALYŽIUS
■■ ............... .šiuo metu pasireiškė kai kuriose apięrubėse nemažas skaičius apsirgimų vaikų paralyžium. Juo dažhiau minėti apsirgimai pasireiškia tarpe žmonių, tuo daugiau žmonės pradeda domėtis kalbama liga. Beverk nepraeina ne viena diena, kad kas nepaklaustų, nuo ko paeia vaikų paralyžius ir kaip apsisaugoti nuo jo.Ši liga yra tikrai epidemiška. Kai kada ji pasireiškia ir sporadiškai — pavieniais ap- sirgimais. Dažniausia apser- ga vaikai žemiau penkių, me-

Pirmadienis, rugš. 16, 1935

PREZIDENTIENĖ GAUNA GĖLĘ

FJower for fir»t ladyDetroite Amerikos valdžia pradėjo netikusių namų pašalinimo darbą, idant pastačius beturčiams gerus namus. Tą darbą pradedant Detroite įvyko didelės ceremonijos, kuriose dalyvavo ir prezidento Roosevelto žmona. Negrų mergaitė Ge- raldine Walkeriutė šiame paveikslėly inteikia poniai prezidentienei gėlę. Poniai prezidentienei tas matyt labai patiko.tų amžiaus. Nešvarios ir blogos gyvenimo aplinkybės nevaidina jokio vaidmenio šios likos išplėtojime. Mirtingumas nuo šios ligos pasireiškia daugiausia pas mažus kūdikius, ir daugiau miršta vaikų, negu mergaičių.Ap'sikrėtimo būdas yra tiesioginis arba netiesioginis kontaktas, ypatingai su apterštais daiktais, sekrecijomis iš ligonio nosies arba burnos. Nežiūrint kokioje formoje kontaktas padaroma, vis viena faktas pasilieka tas, kad šia liga viena ypata apkrečia kitą.Kad sulaikyti sirgimus vaikų paralyžium epidemijos arba pavienių sirgimų- metu, būtinai reikalinga izoliuoti ligonius. Daiktai ir drabužiai, pavartoti prie . ligonio, turi būti po to išsterilizuoti. Sekrecijos iš nosies ir burnos, kaip greit ligonis jas paliuosuoja, tuojau turi būti sunaikintos— sudegintos. Ligonio slaugė arba , prižiųrėtoja-jas neturi eiti prie kitų žmonių, ypatingai prie vaikų, ir neprivalo taisyti arba prirengti valgio kitoms ypatoms, išskiriant tik ligoniui ir dėl. savęs. Nežiūrint, kad ligonio prižiūrėtojas butų sirgęs arba nesirgęs ta liga, jis gali apkrėsti tos ligos perais kitus žmonės, padarydamas kontaktą tarpe jų ir ligonio. Yra žmonių, kurie turi gamtišką atsparumą; tokie žmones gali eiti prie sergančių ta liga patys neapsikrės- dami, bet gali apkrėsti kitus žmonės, kada, atlankę ligonį, eina prie jų.Pavojingiausias apsikrėtimo perijodas yra pirmoje ligos savaitėje. Nežiūrint ir to, ligonis turi būti izoluotas per tris savaites. Vaikas arba jaunuolis, kuris pasitaiko būti kontakte su ligoniu* arba su tais, kurie yra buvę prie ligonio, turi būti izoliuotas per dvi savaites ir dabojamas, ar pasirodys ligos ženklai pas jį. Paprastas sausinimas neužmuša šios ligos perų; jie gali paplisti su dulkėmis. Remiantis Šiuo žvilgsniu, saugiausia priežiūra ir izoliavimas ligonio nuo tų, kurie patenka į kontaktą su ligoniu, būtinai reikalinga.Nežiūrint kad ligos vystymasis ima nuo trijų dienų iki dviejų savaičių laiko, apsirgi- ma&.pasireiškia staiga su kar

ščiu. Patėmijama galvos ir kaklo skausmas. Dažnai skausmas jaučiama per nugarkaulį ir blauzdas. Nugarkaulis ir sprandas kai kada jaučiama sustingę. Ligonis kai kada jaučiasi mieguistas, o kartais nerimtas. Gerklė paraudusi ir neretai tonsilai esti suputę.Patėmijus minėtus pasireiškimus vaikuose, ypatingai laike epidemijos, reikia rįmtai susidomėti ir patikrinti jų sveikatą. Juo anksčiau 'ligos priežastis yra nustatoma ir pagelba teikiama, tuo geresnių pasekmių galima tikėtis. Dažnuose atsitikimuose ligos progresas gali būti sulaikomas, kada ankstyva pagelba teikiama. Gydime šios ligos svarbiausias tikslas yra sulaikyti ligos progresą.Kalbant apie šios ligos gydymą reikia pastebėti, kad naminės žolės arba ramuliai neturi mažiausios vertės. Vaikui arba kūdikiui sunegalėjus su virš nurodytais reiškiniais, ko greičiausia reikia šauktki gydytoją. Nemažas skaičius vaikų apsirgusių vaikų paralyžium pasilieka paliegėliais per visą amžių. Labai svarbu susidomėti šiuomi klausimu.
ĮVAIRENYBĖS

Sena'meilė nerūdijaAmerikos spauda daug rašo apie vieną porą, kuri susituokė pralaukusi 70 metų. Laimingoji pora gyveno Cincina- ti miesite. Jaunavedis turįs 90 metų, o jaunoji dvejetu metų mažiau. Prieš 70 metų abudu karštai įsimylėjo, bet merginos tėvai neleidę jai tekėti, o išsiuntę pas gimines į Londoną/Jaunas ir vyras iš širdies skausmo išvykęs į vakarų A- meriką ir ėmęs kasti auksą. Jam pasisekę ir po ilgų metų laiko jis turtingas grįžęs į savo gimtąjį miestą. Kai jo atvaizdas buvęs patalpintas laikraščiuose, jis gavęs laišką: “Jeigu esi tas pats Džekas Buitonas, kuris prieš 70 metų norėjo mane vesti, tai atsiliepk!” Buitonas buvo tas pats ir nebuvo pamiršęs savo pirmosios meilės, nors jau 3 sykius buvo vedęs ir vėl pasidaręs našlys. Jo mylimoji pasirodė esanti ištikima. Ji visus 70 metų neištekėjusi galvodama apie savo Džeką.
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MUZIKA, ŠUKIAIIR
f . ' ,

matloniis svečių priėmimas

'Pradžia 5 ,val. vakare

tikietAs .

Vakarienei keltos aititys Ir kiti 
gardumynai

i --

Maždaug prfėš 350 metą 
portugalų keliauninkai ėmė 
veržtis per Zambezi upės slė
nį į. Monomotapos kraštų. Jie 
tik ieškojo pasakiškųjų tur- 
tj. Viena iš didžiausių. and 
meto ekspedicijų atvyko 1569 
m. Jai vadovavo Don ’Francis- 
ko Bareto ir jėzuitas Monkla- 
ras. Slėnyje juos užklupo 
tros.ir arabai.

Bareto mirė.
Į

200 jo palydovų šiaip
pasiekė Mozambiko tvirtovę. 
Daug tokių ekspedicijų įvyko 
vėliau. Bet ypač dėmesį krei
pė ekspedicija įvykusi 1910 
metais. Jai vadovavo anglas 
Vuls Sirnpson. Jo vadovauja
ma ekspedicija Kafue upės 
slėniu pasiekė kramto vidų, to
kių vietų, kuri vietinių vadi
nama

mirties slėniu.
Tai buvo graži, su daugybe 

augmenijų vieta.
Vienų naktį visi ^lapinės 

įnamiai atėjūnai pajuto kaž
kokių baimę. Laužo šviesoje 
jie staiga pamatė bėgančius 3 

vyrus,
greta viens kito, o ne taip, 
kaip vietinių įprasta: vienas 
paskui kitų. Jų nedidelių kū
nų galvos buvo apmautos liū
tų galvų išnarom. Vienas iš 
jų laikė metalinę karčiukę, 
kuri blizgėjo mėnulio šviesoj. 
Jie tylom prabėgo pro pala
pinę, kaip šešėliai.

Vulsas Simpsonas pamatė, 
kaip tai .paveikė jo žmones. 
Jis nebegalėjo jų priversti eiti 
toliau. Gyvulių varovas priė
jęs prie anglo pareiškė:

—-Žmonės, kurie gyvena šia
me slėnyj ė,—yra Įnirę.

' SI7.BC . ...
—;Bėt tai juk lepra sergan

tieji—mėgino aiškiknti anglai. 
Nieko nepadėjo. Kitų dienų 
ekspedicija turėjo grįžti atgal, 
nesuradusi pasakiškų sidabro 
turtų.

1875 metais vienas bušme
nas, šviesiaodis nykštukas, ve
dė anglų keliauninkų Džonų 
Vilsų per Neup kalnus į šiau
rę prie didžiųjų bugrobi krio
klių, kurie ^tovi prie Oranje 
upes. $ie "du keliaujantieji, 
kaip fantazijos romane.

perplaukė požeminę upę.
Gamtos pagamintas tunelis, 
kuris ėjo apačia Skalno, buvo 
pilnas šikšnosparnių. Kai ke
liauninkai išlindo kitoje kalno 
pusėje, jie pastebėjo, kad vos 
vos , nępąteko į milžiniškų 
krioklį. Šiaip taip išsigelbėję, 

žemai jie pamatė vienišą 
apleisitą slėnį.

Nė viena žolelė neaugo šiame 
slėnyje, o aplink tęsėsi did
žiuliai ‘.kalnai. Šiąme sielyje 
buvo pilna deimantų ir tokių 
didėlių, kaip karvelio kiauši
nis. Vienu siauru kalnų taku 
bušmenas *emė vesti anglų 
laukan iš slėnio. Bet staiga iš 
uolos urvo iššoko leopardas ir 
puolė -bušmeną. Kol anglai 
suspėjo išsitraukti karabinų, | ■» > ■**- •«- • ■ «■ ... . ». L...

—■* V’rV;-' . " •* --*• •r*’* ? *• Į 4
Minimasis anglas pasiekė 

civilizuotų pasaulį, jis rado ir 
daugiau nežinomų Afrikos 
sričių, bet į tų slėnį jis jau 
nebesugrįžo, nes nemokėjo 
surasti jo. 'Už brangiuosius ak
menis jis gavo 30.00 svarų 
sterlingų (1 s v. št.—apie 40 
littį). < į

Daugelis kitų norėjo Šį iŠ- 
mirusį slėnį surasti.
Buvo surasta keletos drąsuo

lių griaučiai,
kurie Tų slėnį buvo radę ir ga
benosi deimantų, bet bušnie- 
nai juos apiplėšė ir nužudė. 
Jų užrašuose buvo rasta net 
deimantų skaičius ir dydis.

Dar dabar* Slamakvos kraš
te vėjas iš smėlio išpusto dei
mantų. Manoma, kad aplink 
esančiuose kalnuose yra ton 
kių paslaptingų slėnių kitaip 
vadinamų, krateriais. Ir ten 
deimantų iš tikro yra. Bet kol 
kas dar niekas nėra tų kalnų 
nuosaikiau ištyręs.

bušmenas buvo nebegyvas. < . •' f • ; i * •
Pereito šimtmečio gale pie

tinėj Afrikoj gyveno zulų ka
raliukas Lobengula, matabelų 
valdovas. Jis su savo gimine 
tada gyveno Bulavo j o apylin
kėje, kurioj dabar stovi pa
statytas anglų kolonistų mies
tas su' klubais, autobusais ir 
teniso aikštėmis. Tada Loben
gula buvo galingiausias ir tur
tingiausias tos Srities karaliu
kas. ' i

■ f ■

Su anglais jis gerai sugyveno. 
Savo dvare {kra'ole) jis turėjo 
aukso, dramblio kaulo ir clei-

. ’ ’ I •’ ‘ , i k- . . 1 ,mantų gana' apsčiai. Visa tai 
buvo sunešta jo pavaldinių.

Kai karalius pajuto, kad jo 
jėga menkėja, ėmė teirautis 
savo orakulu, kų jis turi da
ryti. i

Orakulas patarė paslėpti 
turtus.

Tai įvyko 1893 metais.
Lobengula įsakė viskų, kų 

jis turėjo, sukrauti į vežimų; 
Su savb 4 artimaisiais, 50 tar
nų ir savo juojuodu valstybės 
sekretoriumi Džonu Jakobu 
iškeliavo veždamas savo tur
tus, sukrautus į geležines dė-? 
žes. Jis bėgo į kalnus, nežino
damas kur, galbūt į Sabos 
slėnį. Vienoje slaptoje vietoje 
jis įsakė iškasti duobę — ur
vų ir ten sudėti jo plienines 
dėžes su turtais. Viskas buvo 
žemėmis užversta ir sulygintai

Ateinančių naktį t

z ■ f ‘ •

keturi karaliuko artimieji iš
žudė visus 50 tarnų.

Liko gyvi tik šeši asmenys, 
kurie žinojo apie tų paslaptį.

Netriikus po to mirė Loben
gula. Trys jo artimieji jau 
dabar mirę. Ketvirtasis turi 90 
metų amžiaus ir išsikraustęs 
iš proto. O Džonas Jakobas 
negali prisiminti, kur tie tur
tai užkasti. Ir tai paskutiniojo 
matabelų karaliaus turtai il
sis kažkur Afrikos kalnuose 
pašiepti. •

Jų vertė siekia 2 milijonų
" ■ ..... * : <

8:30iš
lyto

ĮĮ>.

NiežSjimo, Išbgrimų ir Dedervines— 
Žemo greit palengvina skausmus nuo 
suSvelnina iritacijų nuo Eezemos, spuo- j. 
gų ir panafilų odos nesveikumų. Per 25 v 
metus Žemo vartojamas ir giriamas •> 
milijonų kaipo švarus ir saugus ,vais> “ 
tas prąšalinlmųi. ,Qdęp irltaeijų. Užgir- 

' tas Good ^Įousekeeping Bureau. No. 
■4874. 35c, 60c, ir $1. Visi vaistinin
kai ..užlaiko.

C5 ITEli O
FOR S K IN I R P I TAT I O Nl S

DON’T 
NEGLECT 
ACOLD

Šaltis krūtingi gali pasidaryti 
rimtas, bet tankiai palengvėja, 
kuomet uždėsite malonų, sušil
danti Musterole. Musterole nėra 
vien mostis. Jis veikia prieš irl- 
taciją, ir prašalina skausmą. 
Milionai vartoja per .25 įmetus. 
Trijų tvirtumų. Rekomenduotas 
per gydytojus ir, slauges. Visi 
vaistininkė užlaiko.

FULLPACK
NOSLACK
FILLING

ALV/AYS IJNIFORM 
... DEPE H DABI E

As 44 Tears Aqo
25 ounces for 25* t

MILLIONS OF POUNDS HAVt BEESI 
USED BY OUR GOVERNMENT

svarą sterlingų.
Būrų karo pabaigoj, narsios 

respublikos prezidentas pere-' 
o Portugalijos sienų, kad iš- 

sigęlbėtų nuo anglų. Kariškai 
,is buvo nugalėtas. 1900 mel
ais jis dar buvo matytas Nel- 

sprite. Jis gyvena viename va
gone. Kai šis senasis žmogus 
jrįžo į Mozambiku, jis beture- 
o;vos 100,000 svarų sterlingų^ 
Didžioji jų dalis buvo išleista 

Marselyje, kad gelbėtų rį skur
dų patekusius savo žmones. *

Bet , /
niekas nežino, kad atsitiko sū 
2 milijonais svarų sterlingą.*. 
turie buvo surinkti Johanes-> 
burge karo pradžioje. Taipogi 
niekas nežino, kur dingo 120,- 
000 aukso uncijų, kuriuos iš

TIKIETUS
IŠ ANKSTO Į

DIDJ BANKU'.TA
—kuris įvj^ks—

SEKMADIENY,
SPALIO-OCT. 13 į
SOKOL HALL

2345 S. Kedzie Avė. |

Pretorijos buvo perduoto^ res
publikos prezidentui?

Kai kas pasakoja, kad dide
li aukso vežimai buvo nuga
benti į špickopų prie Draken- 
bergo. Toje apylinkėje esu tie 
turtai užkasti. Bet tikrai nie
kas nežino, kur tie turtai pa
šiepti ir galbūt kada nors at
sitiktinai kas gali juos sura^ėf

žodžiu Afrikoj yra daug 
turtų, kurie slapstosi nuo 
žmonių akių ir tik uolus kraš
to tyrimas juos gali surasti. 
Nuotj&ių mėgėjams dar daug 
darbo.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

P. CONRAD
STUftlO d

420 W. 63rd St 
Englevrood 5883-5840 ) 

Dar . gražiau, modemiš- 
laau įrengta.

• CraneCoalCo
5332 S. Lohg Avč. «

Vėliausios žinios 
pateikiamos 
Naujienų 
Panedėly, 
Utarnike, 
Seredoj ir 
Pėtnyčioj 
-iš radio stoties 
WGES, 
1360 kilocycles. 
Girdėt visur 
100 mylių aplink 
Tiikstaiičiai 
klausioji! 
ttiek^d \ 
nepraleidžia 
šitį radio 
Programų. 
Klausykitės*• t < ir jus.

Naujos Rankos

VALGYKLA 
Eagle Restauran| 

1745 S. Halsted

PETRAS VEG1S
SU SAVO ŽMONA 

Ateikit čia valgyti skaniausių 
amerikonišku įr, įįetuvišku valgių.;

Jums tikrai patiks.

APŠILDYTI
(LIETUVIŠKAS VIEŠBUTIS) 

Šiltus vanduo visada — fnaudy-
* 'kle ir lašu pirtis dykai.
Valais prie vietos -kasdieną:
Kainos: nuo $1.50 iki $4.00

< . i savaite.- t
South Central Hotel

((JULIUS BASKIS, Sąv.)
1245 S. Michigan Avė.

....... ,Victory , 4686. , , . ». >

JOHN P. EW ALI) 
LOANŠand INSURANCE 

Jeigu 'KįfeJaRji; pinigų ant Pirmo Wrgičio( arba 
apdraudoš nuo ugnies, vėjo, eh:.. atsišauk 

' č ■ 840t West 33rd Street - 
' TELEFONAS:^ YAltds 2790 arba "2791

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUDAVOJIMO B- VĖS
KASTINĖJE

' -S-

■ •; -i-j;
• ‘ . i » - !

... .
■> sp.;.:

. . . 1 Y

’L * ■Ls

: ' ■ ■ i

- <9

Lerigvešriiu Mokesčiu 
Negu Renda

Taupykit pinigus ųitikrintoj vietoj, 
U. S. Government įstaigoj, F. S. and 
L. Ins. GOrp. Apdrausta kiekvienos 
ypatos iki $5,000.00.

Mokam dividendų 
kas 6 mėnesiai. Pra- 

iiBCTur---- —------- js------ lityje išmdkėjom 4%
ąffil EDERALSAVINGS O kurie moka mėue- ; 
^■AhlS<LOAN^AS>OClATION sinę — 5%. '

9 op'CBiciKie*-
2324 So. Leavitt Street

Telefonas CANAL 167t

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas.

r

1

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SAfiASAS
ALFABETO TVARKOJE

■’iis skyrius yra vedamas tikslu pągelHti mus* skaitytojatts Mi* 
sinusti, kur galima nusipirkti (vairii paprastu ir nepaprastų 
daiktu, intaisu ir reikmenų. Wigu ii telpančiu čia ikėlbliriu 
galite susirasti ko jieškot, pajaukite Naujienas, Ganai 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gaušite infornmdjg,'jtigu tik 
Jubus^alimkgauti.

AUTOMOBILIŲ Tais 
AUTOMOBILES rep.

RADIATORIŲ. (FENDERIU IR 
BODY TAISYMAS

Automobilių malevojimas, radiato 
rių valymas. 1'00% garantuota.

bOhMiai
BOILERS

BOILERIUS TAISOM IR 
VELDINAM. .

24 valandų patarnavimas. 
GUARANTEED BOILER AND

WEXJ)ING SERVIPE < 
<3240 South Archer Averiue. 2 

hlpkai į vakarus- nuo Ashland Avė. 
Tel. ’Virgmia 1930.

HOSPITALS

valymas, 100% garantuota.
> ■< r > . ' ■ ■. »' •

R & R RADIATOR AND 
BODY CO.

,H. C. Reichert, Jr. J. F. 
Reųthėr, Jr.

• <.; « įsteigta 1920 
3S72n74 Archer Avenue 
Phone Lafayette 7688

ANGLYS
COAL

W. J. Frėčkėlton
■ Coal Co.
Anthracite COAL Bituminous

•Pochantas ir kitų rūšių < 
.. .. jRailwąy Yąyd ąnd Office 
Forty’-Sevęnth and Loomis Streets 

Phone: Yafds 0042-0043 
įsteigta 1880

Musų reputacija yra išdirbta per 
ilgus metus pardavinėjime aukštos !| 
rųšies anglis — ir geru patarna
vimu.

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami - 4)0

ričfe ------- —M5;00
Akušerija ria- B

muose _____ _______ — lw«VV
®i.'oo

■DbŪGLAS PARK HOSPITAL
1900 S. Kedzie Aye.

STOGAI
ROOFING

4 »

Ar Jusųitoga*.reikalauja patai
symo? Pašaukite mus.ir mes pasa
kysime kiek Aaštups pataisyti. ^Mes 
taipgi darome visokį blškorystis 
darbą,

82f« &>. Habted Straėt
Tai VTCtorr 4065.

Garsirikitės “N-nose
# •
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H’- t i CHICAGOS 
ŽINIOS

Mūrininkas ir prezi
dentas

Džiurė pagyrė polici
ninką

Policininkas William Grif- 
fin nušovė George SchUllo, 27 
metų, automobilių vagį. Už
tai koronero džiurė pagyrė po
licininką/ Schullo, kaip poli
cijos rekordai rodo, pradėjo 
vagiliauti 13 metų būdamas. 
No to laiko jis ir vagliavo iki 
mirties su mažomis pertrauko
mis, kai sėdėjo kalėjime ar 
pataisos namuose.

Penki pabėgo Kane 
kauntės kalėjimo

Perpielavę geležines štangas 
Kane kauntės kalėjimo lango, 
miestely Geneva, pabėgo iš 
kalėjimo penki kaliniai. Pa
bėgusių tarpe buvo ir George 
Bougadis, 20 metų, kurs kal
tinta kaip narys gengės, spe
cializavusios golfo kliubus 
plėšt. Policiją tyrinėja, ko
kiu budu pas pabėgusius ka
linus pateko pielyčios.

John W. Hays, 74 metų, 
amatu mūrininkas ir gyvenąs 
Chicagoj adresu 37Q1 Lexing- 
ton st., šiuo laiku atostogauja. 
Važiuodamas keliu arti West- 
pprto, N. Y., jis pamate susto
jusį automobilį su “flat tire”. 
Automobily sėdintį asmenį pa
žino. Taigi sulaikęs savo ma
šiną Hays prisiartino prie ki
tos mašinos ir paklausė:

“Ar gavote flat ‘ tairą, p. 
Prezidente?” -

“Taip”, atsakė sėdėjęs auto
mobily asmuo. > “Tai pirmas 
flat Tajeras nuo to laiko, kai 
užėmiau ofisą”.

“Tamsta turi omenėj auto
mobilį, p. Prezidente?

“Taip, mes kalbame dabar 
apie automobilius”, sutiko p. 
Rooseveltas.

Prezidentsa ir senis mūri
ninkas (briklejeris) pasikalbė
ję dar, iki prezidento mašinos 
tajeras tapo pataisytas, atsi
sveikino ir nuvažiavo kiekvie
nas savo keliu.

lėms auginti. Taigi atlanky- 
masr tokios ..parodos, kokią da
bar rengia čeko-sloyakai, kurioj 
dominuos lengvai auginamų ir 
mažai kaštuojančių gėlių pavyz
džiai, gali bųti labai naudingas 
ne vienai lietuvei ir ne vienam 
lietuviui, mėgiantiems gėles.

Ačiū jums; Bitutes' choro jau
nuoliai, ir ačiū p. Norąi, *kad 
paragina ir priduoda ūpo ir 
entuziazmo netik Birutės cho
rui, bet ir mums seniams už
girsti dar sykį lietuviškas dai
nas iš jaunuolių krūminių.

Dr. A. L. Grąičunas.

Halsted St., Chicago, III.; Nut. 
rašt. F. Opulskas, 3218 So. Lime 
St., Chicago, Ui.; Fin. rašt. W. 
Zlabes, 740 E. 90th PI., Chicago, 
111.; Kont. rašt. J. Razminas, 
So. Racine Avė., Chicago. 
Kasier. glob. P. Martinkienė, 
So. Morgan St.. Chicago. Iii.;

PRANEŠIMAI

Iškrito per langą, išli
ko gyvas

Dviejų metų kūdikis, Fran- 
kie Schrunt, 4456 Emerald 
Avė., atsirėmė į lango dratinį 
tinklą (screen). Tinklas nu
krito žemėn nuo antro namo 
aukšto. O ant tinklo nukrito 
ir Frankie. Kada tėvai nusi
skubino į šalygatvį ir nuvežė 
kūdikį į ligoninę, tai čia paty
rė, jogei vaiko galva buvo tru
putį sutrenkta ir akis pajuodu
si, tai ir viskas. O kiek būna 
atsitikimų, kad žmogus eida
mas gatve paslysta užminęs 
bananos luobą ir griūdamas 
užsimuša.

Bylos 14,000 asmenų, 
nemokėjusių taksų

Iškelta bylos teismuose dau
giau kaip. 14,000 asmenų, ku
rie mėgino išsisukti nuo mo
kėjimo taksų už nuosavybę. 
Taip parnešė valstybės gynė
jo asistentas William J. 
Tuoby.

Kad graboriaus moks
lą apmokėti apiplėšė 
gatvėkario konduktorj
John P. O’Leary, 2563 Eme

rald avė., tapo areštuotas už 
tai, kad atėmė iš gatvėkario 
konduktorio $5.25. Leary po
licijai paaiškino: girdi, jo mo
tina davusi jam $5.00, kad už
mokėti už balzamavimo pa
mokas, kurias jis lanko; ka
dangi jis tuos pinigus pragė
ręs ir nenorėjęs pasisakyti sa
vo motinai, tai mėginęs pa
dengti nuostolius grobiu iš 
konduktorio.

Nenori mokėti sales 
taksų

šešios telefonų kompanijos 
Illinois valstijoj iškėlė bylą 
Sangamon kauntėje Circuit 
teisme tikslu sulaikyti valstiją 
nuo kolektavimo iš jų sales 
taksų.

Iššoko per langų, už
simušė

Mrs. Alice Thompson, 68 
metų, gyveno šeštame trobe
sio aukšte adresu 645 Oakdale 
avė. Pora dienų atgal ji pa
klausė dženitorio: “Jeigu aš 
iššokščiau per langą, tai ar už- 
simuščiau?” šeštadienį jos 
lavonas rasta ant žemės po 
langų, iš kurio lango tinklas 
(screeen) buvo išimtas.

500 lenkų išvažiavo 
Seiman

:,000 paprastų darbinin
kų bus pastatyti 

darbui
2,000 asmenų, kurie iki šiol 

gavo pašalpą, nuo antradienio, 
rūgs. 17 d., bus pastatyti dar
bui. Prasidės taisymas mies
to gatvių. šios rūšies dar
bams yra nužiūrėta išleisti 
$32,543,000. Ir antradienį pa
statymą 2,000 žmonių darbui 
galima skaityti kalbamų pro
jektų pildymo pradžia.

Nemaloni kelionė
Hans Swanson, 7138 St. 

Lawrence avė., ruošė nuva
žiuoti nuo alinės, kuri randa
si prie 65 ir Halsted gatvų. 
Bet prie jo automobilio prisi
artino vyras ir pora moterų. 
Vyras atkreipė j Swansoną re
volverį, o viena moteriškių iš
tuštino jo kišenes, paimdama 
$32. Ir to ne gana: Skanse
nui teko dar pavėžinėti visą 
traicę apie porą valandų.

Mirė darbe
Louis Yuceis, 570 W. 18 st., 

dirbęs Pioneer Paper Stock 
kompanijai, 448 W. Ohio st., 
šeštadienį darbe stūmė troką. 
Bestumdamas suklupo ir mi
rė keletą minučių vėliau..

šeštadienį iš Chicagos išva
žiavo į Baltimorę 500 lenkų. 
Jie išvyko Bąltimorėn į Lenkų 
Susivienjimo Amerikoje sei
mą.

Čekų-Slovakų gėlių 
paroda

The First Czechoslovak Gar- 
den Club of Amerikca rengia 
gėlių parodą Pilsen Parke, prie 
26 gatvės ir Albany avė. Paro
da tęsis nuo rugsėjo 25 d. iki 
rugsėjo 30 d.

Parodos rengėjų tikslas yra 
visųpirma demonstruoti ne tas 
gėles, kurios retai kur auga, 
bet tas, kurias lengva auginti 
ir kurių auginimas pigiai kaš
tuoja. žymi šios gėlių parodos 
dalis bus pašvęsta pavyzdžiams 
darželių prie namų, kaip “Darbo 
žmogaus Svajonės”.

Parodoj dalyvaus taip biznie
riai, kurie verčiasi gėlių augi
nimu iš pardavimo, taip pri
vačiai asmens, kurie puošia 
savo namų darželius gėlėmis. 
Čia bus ir didelis vazonų gėlių 
rinkinys, t. y. gėlių laikomų 
trobesiuose arba namuose.

Lietuviai mėgia gėles. Jų na
mai dažnai apsodinti gėlėmis. 
Jų butuose yra gėlės. Bet dau
gelis jų susiduria su klausimu, 
kokias gėles auginti, kaip jas 
derinti ir kokios jų yra leng
viau ir pigiau išauginti. Mat, 
didžiuma lietuvių yra darbo 
žmonės, neturį nė lėšų, nė rei
kiamo patyrimo brangioms gė

Serga Petras Pranc- 
kus

P. Pranokus sunkiai sumirgo 
ir dabartiniu laiku randasi šv. 
Kryžiaus ligoninėj. Rugsėjo 14 
dieną bu’/o padaryta viduriams 
operacija.

P. Pranckaus rezidencija ran
dasi adresu 1049 West 59 St. 
Seniau jis yra gyvenęs daug 
metų 18 gatvės kolonijoj adre
su 1707 So. Halsted St.

Ligonies draugai prašomi 
prie progos aplankyti jį ligoni
nėj arba vėliau namuose.

— Senas Petras.

Dar apie Tautiškos 
parapijos nesu

sipratimus
Kelios dienos atgal tilpo 

“Naujienos” trumpąs Tautiškos 
parapijos buvusių komitetų ir 
kai kurių narių pareiškimas. 
Dėliai šio pareiškimo atsiliepia 
Dabartinis Komitetas, kurs tarp 
kitko sako:

“Kai dėl pašalpos, tai yra 
šitaip r kun. S. Linkus ne tik 
bal. 5 d. 1930 m. pradėjo šelpti 
visuomenę, nedarydamas skir
tumo tarp tautos ir spalvos. 
Jis jau metus prieš tai Šelpė 
senelius ir neturčius, tik savo 
tautiečiams, kurių tarpe buvo 
pora iš tų pačių devynių, pa
dariusių pareiškimą ‘Naujieno
se’.

“Pašalpa, kuri tęsėsi toliau, 
buvo užrašoma nuo mažiausio

• i 1t

keikso iki pečių, Ipyą ir drabu
žių, ir jeigu .yra norinčių įsi
tikinti, kaip buvo vedami para
pijos reikalai, tai galima suži
noti pas parapijos komitetus 
arba pas raštininką.

“Senieji komitetai sako, kad 
bedarbiai gaudavę tik po vie
ną kiaušinį, o klebonijoj buvę 
net perdaug kiaušinių. Tikreny
bėj gi dalykai klojosi taip: gau
ta 1 skrynia (baksas) kiauši
nių savaitei; bedarbiams duota 
po du kiaušiniu, o jei kiaušinių 
likdavo, tai jie tekdavo gyve
nusiam parapijoj seneliam, kup
rių tuo laiku buvo gan daug. 
Taip kad kiaušinių ne buvo per
daug, o kartais dar ir pritruk
davo”.

Laiškai atėję i Naiv 
jiem) ofisą

NaūLaiškai kurie randasi 
jenų ofise: .

Joseph Augumas 
j. Ciliauskaš (ŠLA. 6 
Mr. Dalkus
Joseph Kershuliš
A. Lalbrenčius
Jehnie Lapinskas
Charles Pefril y
Josephine Pocius ( iš Lietu

vos) ’
Jos. Puciėta (iŠ Lietuvos)
Mary Sabucka (Representa- 

tive Lithuanian Workers)
Mr. Sasuviėh .
C. Urnich.

6101 
Iii.;

3441 
Kas. 

pagelb. J. Yuškienienė, 2547 W 
45th St., Chicago. iii.; Dury mar
šalka S. Žukauskas, 2515 W. 4‘<rd 
St., Chicago, III.; Ligoniu ajek. 
K. Keturakienė, 52b E. Oakwood 
Blvd.; Kasierius J. Yuškienas, 2547 
W. 4oth St., Chięago, III.; Sudžia 
F Aušra, 3439 So. Artesian Avė. 
Chicago, 111.; Sudžios rašt. F. Žu
kauskas. 3314 So. Morgan Street, 
Chicago, III.; Korespondentas S 
Wernis, 6804 So. Perry Avenue, 
Chicago. TU.

Ap.)

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1935 metams
AMERICAN LITHUANIAN CITI- 

ZENS CLUB OF 12th WARD val
dyba 1985 m.: J. švitarius. pirm. 
4819 S. Tripp Avė.; W. Turner. 
pirm.-pag., 8118. W. 44 St.. tel 
Virginia 1153; Paul J. Petraitis, 
nut rašt., 8131 S. Emerald Avė.. 
tel.Columbus 10272; J.Naudžiunas. 
fin. rašt., 1500 S. 48th Court. Ci
cero, III.; J. Manikas. kontrolės 
rašt., 2519 W. 43 St.; J. Jesiunas. 
kasos globėjas, 2440-W. 39 St.; 
H. Gramontienė, kasierius, 4535 
S. Rockwell St.: Dr. A. J. Mani
kas, daktara skvotėjas .2519 W. 
43 St.. tel. Lafayette 3051; A. Va
lavičių, Maršarka (Bondsmanai); 
K. Gramontas, 4535 S. Rockwell 
St., tel. Lafayette 2418; J. Bar
šauskas, 4156 Archer Avė.; A. 
Sadlukas, 4038 Archer Avė., tel 

. (Lafayette 6719; Politiško Skyriau 
Komisija: Paul J* Petraitis, 8181 
S, Emerald Avė.*/. A. a; Saldukas, 
4038 Archer Avė., Dr. A. J. Mani
kas, 2519 W.43” Si; Pilietiškų Po- 
pierų Komisija: Ą. Saldukas, 4038 
Archer Avė., tel, ■ Lafayette 6719, 
B. Putrimas. 4536 Turner Avė. 
Kliubo susirinkimai atsibuna kas 

trečias (3) sekmadienis kiekvieno 
mėnesio, 1-ma vai. po pietų K. 
Gramonto svetainėj, 4535 South 
Rockwel JSt > '

. ___  -A—........  ..
HUMBOLDT PAI& LIETUVIŲ PO

LITIKOS KLIUBO valdyba 1935 
m., Anton. Vaiskia pirm., 8341

Evergreen Avė., tęl. Belmont 1448. 
John Kuprevičius, ,■ vice-pirm., An
ton Lungevicz, liut. rašt., 1814 
Wabansia z Avė., ? tesi. Humboldt 
3254, Stanley Buneckis, fin. rašt. 
A. Zillius, kasierius, Tam Kubi
lius. maršalka, i,

LIETUVIŲ -PIUECltir BROLYBES 
KLUBO AMERIKOJ valdyba 1985 
metams: A. Zalagenas pirminin
kas. 7132 So. Racine Avė., Tel. 
Radcliffe 9399; K. Laucius vice- 
pirm., 8817 So. Lituanica Avė.; 
M. Batutiš, nut. rašt., 2627 GladyS 
Avė., Tel., Van Buren 7861; P. 
Viršilas finansų rašt., 3415 So. 
Wallace St.; M. Alkimavičius iž- 
dininkas, 480'4 So. Laflin St.; B. 
Viršilas kontrolės rašt., 3415 So 
Wallace St.; M. Norbutas ir K. 
Batutis iždo globėiai; J. Garbužas 
maršalka. ,*

BIRUTĖ
Prisipažinsiu, kad aš turiu 

silpnybę prie Birutės. Jaunas 
būdamas, dar Lietuvoj gyven
damas, dainelę apie Palangos 
Birutę dainuodavau. Ir kada 
Chicagoj e susitvėrė Birutės 
choras, tai ir aš prigulėjau prie 
Birutės; vėliau mano vaikai, 
Vytautas ir Algirdas, pavada
vo mane.

Per visą tą laikotarpį rėmiau 
Birutės chorą gyvu žodžiu ir 
raštu, ir neapleidžiąu Birutės 
parengimų.

štai, perskaitęs ^Naujieno
se” p. Noros pranešimą apie 
atidarymą sezono 1935-36 me
tų, galiu tik pasveikinti Chi
cagos Birutės choro vedėją ir 
palinkėti pasekmės; ypatingai 
smagu ir šilta širdyje darosi, 
kada savo akimis matai Ame
rikoje gimusius ir augulius 
jaunuolius sudarant dabartinį 
Birutės chorą. /

Taip, lietuvis nuo lietuviško 
kraujo, kuris teka jo gyslose, 
nepasiliuosuos, nepabėgs, nors 
ir kalbos tėvų išsižadėtų. Gar
be tiems jaunuoliams, kurie 
netik tėvų kalbos neišsižadėjo, 
bet dar tėvų gražias, melodin
gas dainas dainuoja ir mute se
nus linksmina ir džiugina.

LIETUVIU RYTINĖS ŽVAIGŽDES 
PASELPOS IR PASILINKSMINI
MO KLIUBO valdyba 1935 m.: 
Ant. Walskis pirm., 8341 Ever- 
green Avė., ; tel. Belmont 7678; 
Izidor Daunis, pirm, pag., 2877 
CIaibom Avė.; Mykolas Chepul, 
užrašu rašt., 3327 LeMoyne St.; 
Antanas Butvitis, kasos globėr 
jas, 1825 Wabansia Avė.; Jonas 
Stalgaitis, marš., 2039 St. Paul 
Avė.; John Raila, 4339 Winnemac 
Avė; Base Bali manedžeris Bruno 
Roger.
Susirinkimai atsibuna kas pirma 

ketverga, 2038 North Avė., kliub- 
houzėi, 8 vai. vakare.

LIETUVIŠKA TEATRALIŠKA DR- 
STĖ RŪTOS NO. 1 Valdyba 1935 
m.: Pirm. C. Stėncel, 2539 West 
43rd St., Chicago, III.; Pirm, pa
gelb. C. Chaplinskas, 8627 South

Gerkit

MBl

fcsr*

ILLINOIS LIETUVIŲ PASELPOS 
KLIUBO valdyba dėl 1935 metų. 
Jonas Bijankas, pirm. 984 W. 
Marquėtte Road, VValter Lekia, 
pirm, pagelb., Adolph Kaulakis, 
nut. rašt 8842 S. Union Avė., 
Frank Norkus, fin. rašt., 4067 So. 
Richmond St., Frank Bakutis, ižd. 
2608 W. 69th St., J. Adomaitis ir 
J. JanuŠauskčas, iždo globėjai. D 
Antanaitis, maršalka 
Susirinkimai atsibuna kožna mėne

si pirmą penktadieny Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 3188 S. Halsted 
St.. 7:80 <>al. vakaro

Ar jau esi nariu Chicagos Lietuvių 
Draugijos? Jeigu nesi, tai kodėl? 
Du tūkstančiai lietuvių vyrų ir mo
terų yra nariais šitos didelės pašal
pos ir kultūros organizacijos — atei
kit ir Tamsta i skaitlingos šeimy
nos narius.

Chicagos Lietuvių Draugijoje li
gos pašalpa yra trijų skyrių: $6.00 
savaityje, $10.00 savaityje ir $16.00 
savaityje. Mokestis 50c., $75. ir 
$1.25 mėnesyje. Extra mokesčių
nėra, pomirtinės reikalams išmo
kama $250.00 iš Draugijos iždo.

Chicagos Lietuvių Draugija yra 
legalė organizacija Illinois valstijo
je. Nariais priimami vyrai ir mo
teris nuo 15 iki 48 metų amžiaus.

Isirašyt Draugijon galima per mu
su kohkursantus arba malonėkite 
kreiptis tiesiai i Draugijos ofisą, 
panedėliais ir ketvergais ofisas atda
ras visą dieną, o nedėldieniais tiktai 
nuo 9 ryto iki 1 po piet.

Chicagos Lietuvių Draugija, 
1739 So. Halsted St.

{-‘Naujienų” name — 2-ros lubos)
North West Lietuvių Moterų Klu

bo susirinkimas ivyks antradieny 
rugsėjo 17 d. 1935, Šliauterių bute 
3221 Crystal St., 7:30 v. v. Narės 
malonėkite atsilankyti ant laiko.

M. K. ,sekr.

CLASSIFIEDADS
Musicai Instruments

Muzikos Instrumentai
MUZIKOS MYLĖTOJU DĖMESIUI! 

IŠPARDAVIMAS
Per 35 metus pardavinėju accordio- 
nus, klernetas, kornetus, trumpets, 
trombonus, saksofonus, barabanus ir 
jų dalis. Muzikos instrumentus tai
sau pigiai.

GOLDSTEIN, 
914 Maxwell St.

—O—

PARDAVIMUI piano accordfon, 
kaip naujas. Parduosiu pigiai. J. 
Marusic, 8347 S. Union Avė.

Help VVanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKALINGAS virėjas i valgyk
la. Kreipkitės 2404 W. 16 gatvė. 
A. A. Vasiliauskas.

GARFIELD PARK LIETUVIU VY
RU ir MOTERŲ PAŠELPINIO 
KLIUBO valdyba 1935 metams: 
Geo. Medalinskas, pirm., 233 So. 
Central Avė.; J. Garadauskas, 
pim. pag., 3812 W. Monroe St.; 
M. Medalinskas, nut. rašt., 233

■ So. Central Avė.; Chas. Katala, 
fin. rašt., 4676 W. End Avė.; M. 
Kaziunas, ižd., 8508 Gundersin Avė., 
Berwyn, III.; V. Manikas, D. Bra- 
žas ir M. Davidonis — iždo glo
bėjai; Dr. A. Davidonis, daktaras 
kvotėjas.
Susirinkimai atsibuna kožna ant

ra nedėldieni — Lawler Hali, 8929 
W. Madison St., 1 vai. do pietų.

. D. L. K. Vytauto Draugijos mė
nesinis susirinkimas ivyks antradie
ny rugsėjo 17 d. šių metų, 7:30 vai. 
vak. Chicagos Lietuvių Auditorium 
svet. 3133 So. Halsted St. Susirin
kimas yra svarbus, todėl kiekvienas 
draugas privalo būtinai atsilankyti, 
nes turėsime svarbių klausimų, ku
riuos reikia apsvarstyti.

P. K., sekr.

—o------
REIKALINGAS kriaušius ant vy

riškų ir moteriškų drabužių
2415 W. Maruuette St

----- o-----

lietuviu Keistučio paselpos 
Kliubo valdyba 1935 metu: F. Ja- 
kavičia pirm., 2688 W. 40 St.; W. 
Buishas pirm, pagelb., 6818 So. 
Ashland Avė.; S. Narkis nut. rašt. 
4353 S. Talman Avė.; W. Sharka 
fin. rašt., 4635 S. Washtenaw Avė.; 
H. Chaputė kont .rašt., 4403 S.

' Albany Avė.; B. Rudgalviutč, 
5332 S. Long Avė., kasos globėja; 
K. Warnis kasierius, 3838 So.

: Kedzie Avė.; J. Žuris teisiu pata
rėjas, 4624 S. Francisco Avė.; 
Dr. T. Dundulis gydytojas, 4157 
Archer Avė.; J. Bendokaitis ko
respondentas. 3116 S. Halsted St. 
Kliubo susirinkimai atsibuna kož- 

ną mėnesi kas pirma sekmadieni. 
12 vai. d. Juškos svetainėj. 2417 W. 
43 St., nariais priimami vyrai ir mo
terys nuo 15 iki 45 metu amžiaus, 
dėl isijrašymo galima kreiptis pas fi
nansų rašt. Walter Sharka, 4635 S. 
Washtenaw Avė., Shicago. III.

Dr. G. C. Weeks, kuris buvo su 
The Hayes Dental Office, 326 So. 
State St., per paskutinius 15 metų, 
paėmė tą bizni vesti vienas ir nuo 
dabar vadinsis Dr. Weeks Dental 
Office, be jokių pamainymų daktarų 
ir vietos.

Kontraktai padaryti su The Hayes 
Dental Office iki šios dienos, bus 
atlikti per Dr. Weeks. Atsišaukit 
pažymėtu adresu ir jūsų darbas bus 
užbaigtas.

REIKIA likeriu pardavinėtojų. 
Turi būti patyrė. Kad turėtų pa
žinčių tavęrnose ir kurie yra parda- 
davinėje likerius mažiausiai 6 mė
nesius. Kitokie lai neatsišaukia. 
Alga ir komisas. Mes parduodame 
visus likerius, kokie tik yra išdirbi- 
nėjami.
OLD GOLD DISTRIBUTORS, Ine.

8748 W. 26 St.
Crawford 5900

Help VVanted—Female
Darbininkių reikia

CLASSIFIEDADS
-..................... . . - ------------------------------

REIKIA geros merginos prie na
mų darbo. Gyvenimas vietoje, atski
ras kambarys, vana. radio. Segal 
7539 Phillips Avė., South Shore 
4959 .

Automobiles
REIKIA patyrusios virėjos ir 

veiterkos. Atsišaukit tuoj.
1745 So. Halsted St.

NIEKO NEIMOKĖT — 12 iki 18 
mėnesių išmokėjimui. Ist. 15 metų. 
Overhauling, body taisymas, male- 
vojimas, apdengimas, tajerai, bette- 
ries, auto radios, viršai, stiklai, fen
deriai, apskaitliavimas, towing dy- 
kai

2511 Milwaukee Avė. Bei. 4845

Situation VVanted
Darbo Ieško

Business Service
Biznio Patarnavimas ■

LIETUVIU ŽAGARIEČIŲ KLIUBO 
valdyba 1935 metams: P. Arlaus
kas pirm., 656 Belden Avė., A. Je- 
naviče pirm. pągeĮb.. 8852 South 
California Avė., John Pukinskas 
nut. rašt., 7125 S. Washtenaw 
Avė., . M. Merąvičienė fin. rašt. 
2539 W. 46 PI., A. Kamašauskienė 
fin. pagelb., 1218 Independence 
BĮ., Pranciška Dvjlaitis, kasierius, 
1342 W. 48 Avė., Cicero, D. Rad
vilas maršalka, 712 W. 17 PI., P. 
Arlauskas, J. Pukinskas kasos 
globėjai.
Susirinkimai yra laikomi kas mė

nuo trečia nedėldieni 1 vai. po piet 
Hollywood Inn svetainėj. 2417 West 
43 Street.

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais.ę Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vak. Šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU ^F 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šino adresu virš 

50 met

KAD PAGELBĖJUS BEDARBIAMS 
SUSIRASTI KOKI NORS DAR
BĄ, NAUJIENOS TALPINA DAR
BO PAIEŠKOJIMUS PO 15 CEN
TŲ Už SYKI. SKAITYTOJAI 
PRAŠOMI SEKTI ši SKYRIŲ IR 
SUTEIKTI DARBĄ TIEMS. KU
RIE ŠIAME SKYRIUJ PASI
SKELBIA.

IEŠKAU darbo ant ūkės, esu ne
senas ir patyręs. Busiu Naujienose 
panedėly 8 vai. ryto. Kam reikia 
atsišaukit.

For Rent
KRAUTUVĖ ir 4 kambariai ren

don. Tinka bile kokiam bizniui. 
Parduosiu arba mainysiu namą, šau
kit Cicero '247, Vesely.

Pirmus Morgičius 
ant Real Estate 
Dėfdulted ir Undefaūlted 
Perkame už Cash su Neperdi- 
deliu Atrokavimu. Duodame 

Collateral Paskolas.

Ghapman and Co./lnc.
120 S. La Šalie St

Tel. Franklin 0576

Telef. Harrison 0751. X-RAY 
NUOLAT ŽEMOS KAINOS 

Vai.:—8:30 iki 8:30
Nedalioj nuo 9 iki 1 p. piet
32 6 S STATE S T

Opposite Davis Store, ?d l'loor

ir Reikalaukit
Visose Alinėse 
Mutual Trijų

L Žvaigždžiu 
Kentucky 
Bourbon 

ir
Lietuviškos

Degtinės

NATHAN 
KANTER

Mutual Liąuor Co
4707 So. Halsted St

TeL YARDS 0803

UNIVERSAL STORAGE
V. BAGDONAS, Sav.

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving

3406 S. Halsted Street
Phone Yards 8408

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

STORAGE RAKANDU BARGENAI 
$200 importuoti kaurai ....... $25.00
$800 kaurai ............................. $35.00
Parlor, miegkambario ar val
gomojo kamb., rakandai ....... $30.00

Atdara vakarais ir nedėlioj.
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sįnkom. Taipgi štorų fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les. registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumt 5269.

Už $1 JUS MATY
SITE 30 ARTISTŲ

LOŠIANT, ŠOKANT, 
GROJANT, 
DAINUOJANT! 
GAUSIT GARDŽIĄ. 
VAKARIENĘ! 
TURĖSIT 
GOOD TIME!

SOKOL HALL 
2345 S. Kedzie Avė.

SEKMADIENY,
SPALIO-OCT. 13 d.

“NAUJIENŲ” 
BANKETE

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti Į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

GROSERNĖ ir bučernė rendon su 
fixčeriais — Prašom atsišaukti.

4510 S. Paulina St.

IŠSIRENDUOJA flatas 6 kamba
rių, karštu vandeniu šildomas, renda 
$30.00, 6942 S. Campbell Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

AUKAUJU SAŲLIUNĄ ~ Kas 
pirmesnis — tas laimės! Atsiliepkit 
tuojau — šiandien.

7021 Stony Island Avė.

PARSIDUODA tavern, pigiai, ren
da $40 i mėnesi, kampinis namas. 

6558 So. State St.

GROSERNĖ ir bučemė rendon su 
fikčeriais — prašom atsišaukti po 
6:00 v. v. 4510 S. Paulina St.

PARDAVIMUI Shoe Shope su vi
sais vėliausios mados Įrengimais už 
$250 vertės $1200. Atsišaukite 
prie savininko, 1710 N. Girard St. 
po 6 vai. vak.

TAVERNAS IR 
VIEŠBUTIS

Parsiduoda moderniškai įrengtas 
tavernas ir viešbutis sU 36 kamba
riais. Išfornišruotas su visais pa
togumais ir pilnai užimtas. Restau
racija ir didelė vieta dėl parengimų. 
Biznis išdirbtas per daug metų. Arti 
prie III. Central stoties ir prie did
miesčio. Patyręs žmogus gali pasi
daryti gera pelną ant investmanto. 
Rendos tik $150 i mėnesi. Lyse 
gaus pagal susitarimą. Parduosiu 
cash arba mainysiu ant ūkės ar na
mo. Kreipkitės ypatiškai:

SOUTH CENTRAL 
HOTEL

1245 So. Michigan Avė.
Real Estate For Sale

Namai-Sėmė Pardavimui
IEŠKAU pirkti gero summer re- 

sorto, Wisconsin valstijoj, kad bu
tų gera dėl Jjiznio, prie ežero ar 
upės kranto, nėra skirtumo kaip 
toli, 8258 S. Emerald Avė.

MAROUETTE MANOR arba 
Brighton Parke kas turite bungalow 
arba 2 flatų namą, 4, 5, arba 6 kam
bariu ir esat labai apsunkinti dide
liais morgičiais, tai atsišaukite pas 

A. K. MASIULIS, 
7252 S. Wentworth Avė. 

Tek Radcliff 8991




